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Inleiding  

Voor u ligt het ontwerpdocument van ongezien talent. 

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig 

heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.  De 

wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder ar-

beidsbeperking werk te laten vinden. 

 

Pantar is een groot werk-leerbedrijf voor de regio Amster-

dam. Ze bieden werk en begeleiding aan voor ruim 3.000 

inwoners van Amsterdam en Diemen. Dit zijn mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Voor Pantar gaan wij als team een probleem oplossen voor 

een specifieke doelgroep. Hierbij worden onderzoeken 

gedaan zoals de belanghebbende (stakeholders) in kaart 

brengen, en daarbij gekeken naar alle behoeftes en een 

concept ontwikkeld op basis van onderzoeken en inzichten. 

Vanuit de onderzoeken wordt er een passend  

concept bedacht wat het probleem op lost. 

 

In dit document kunt u het gehele proces  

lezen met daarbij de inzichten die  

zijn opgedaan in elke fase.
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Inhoudsopgave  



Vooronderzoek  

In dit hoofdstuk wordt het vooronderzoek beschreven.  

Er is uitgezocht wie Pantar precies is en wat zij doen,  

daarbij wordt detacheren uitgelegd. Ook is uitgelegd wat 

de participatiewet inhoudt.
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Wie is Pantar?  

Pantar is een werk-leerbedrijf voor de regio Amsterdam 

(Pantar, 2016, www.pantar.nl). Ze bieden werk en begelei-

ding aan voor ruim 3.000 inwoners van Amsterdam en Die-

men. Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke, verstandelijke en/

of een psychische beperking hebben, problemen hebben 

(gehad) of verslaafd zijn geweest. Pantar gelooft dat ieder-

een waarde heeft en kan werken. 

 

Pantar biedt begeleiding aan door hun ervaring in bege-

leiden van medewerkers bij werkgevers. Hierbij wordt 

rekening gehouden met wat de werknemer allemaal wel 

en niet kan. De werknemers ontwikkelen zich verder door 

trainingen en opleidingen die nodig zijn om het werk uit te 

voeren. In bijlage 3 worden ook nog de concurrenten van 

Pantar toegelicht. 

Regelingen 

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken 

bij Pantar met een sw-indicatie of een re-integratietraject 

via Werk, Participatie en Inkomen (WPI) of het UWV. Pantar 

voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor de 

gemeenten Amsterdam en Diemen. Op 1 januari 2015 is de 

WSW opgegaan in de Participatiewet. Pantar heeft zich 

tijdig op deze ontwikkeling voorbereid zodat Pantar ook in 

de toekomst werk kunnen blijven bieden aan mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Participatiewet 

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig 

heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. 

De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder 

arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet 

vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale 

werkvoorziening (WSW). En een groot deel van de Wet 

werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) 

(Rijksoverheid, 2016).

 

Wie valt er onder de participatie wet? 

Om verder in te zoomen op de mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt zal het volgende stuk gaan over de di-

verse aandoeningen die vermeld staan op Participatiehulp.

nl (2016). Dit gedeelte van het onderzoek is ervoor om een 

beeld te krijgen van wat deze mensen hebben, en wat je er 

eventueel zou voor kunnen doen. Meer hier over in bijlage 

6.0

Detachering 

Detachering is het (uit)lenen van personeel van een derde 

partij, niet zoals bij een uitzendbureau.  

Personeel kan ingehuurd worden via een detacheringsbu-

reau. Vaak gebeurt dit op basis van langdurige overeen-

komsten. Bij Pantar zijn dit beperkte werknemers. Deze 

werknemers worden voor een periode verhuurt aan be-

drijven. Het detacheringsbureau is de werkgever van de te 

gedetacheerde werknemer. Pantar biedt begeleiding aan de 

gedetacheerde werknemers bij het desbetreffende bedrijf 

waar zij terecht komen (Mkbservicedesk, 9 mei 2016).

 ADHD  

 Autisme 

 Blind 

 Chronische ziektes 

 Doof 

 Dwarslaesie 

 Dyslexie 

 Niet aangeboren hersenletsel 

 Reuma 

 Slechthorend 

 Slechtziend 

 Spierziekte 

 Verstandelijke beperking



Marktonderzoek  

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de markt waarin de 

stakeholder Pantar zich begeeft.

Bedrijven zijn verandert 

De Participatiewet vraagt om een nieuwe organisatie van 

de uitvoering. Het past bij de transformatie die sociale 

werkbedrijven al enkele jaren aan het maken zijn. Van 

productiegerichte bedrijven voor werk in een beschutte 

omgeving naar moderne ‘banenmakelaars’ die werkgevers 

faciliteren om mensen met een beperking aan de slag te 

helpen. 

Een sociale onderneming (MVO) is een onderneming die:  

 primair een maatschappelijk doel heeft, en  

 dit probeert te bereiken door het verdienen van geld.  

 

Sociale  ondernemers innoveren bestaande businessmodel-

len of komen met totaal nieuwe modellen die economisch 

en maatschappelijk resultaat combineren. 

MVO & Social Enterprices  
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Social Enterprises  

Wat is een sociale onderneming? 

Volgens Bram Kodde (23 november 2016) zijn bedrijven 

vooral traditioneel ingesteld en hebben de focus op winst. 

Nadeel hiervan is dat keuzes die worden gemaakt gaan en 

draaien om geld.  Als gevolg heeft dat er maatschappelijke 

problemen ontstaan, bijvoorbeeld klimaatverandering.  

Non profit organisaties hebben de focus op impact. Maar 

zijn afhankelijk van donaties en subsidies. Hierdoor kunnen 

ze het probleem niet duurzaam aanpakken want daar is 

geen geld voor. 

 

Een sociale onderneming maakt een combinatie tussen 

de non-profit en de traditionele business. Ze hebben een 

maatschappelijke focus, geen winst. Inkomsten komt uit 

voornamelijk uit de markt (zie figuur 1: Social structuur).

Wat is nou een echte MVO?  

Het is een feit dat er veel meer behoefte ontstaat aan 

maatschappelijke ondernemingen. Ook is er meer ruimte 

voor. Bijvoorbeeld als deeloplossing voor een terugtreden-

de overheid, die zich steeds meer bewust is van haar ande-

re rol en daarin minder sturend maar meer faciliterend gaat 

optreden. Dat is de maatschappelijke ruimte die steeds 

groter wordt.  

  

Maatschappelijke resultaat

Maatschappelijk doel voorop

Inkomsten van subsidies en donaties

Non-profit structuur

Financieel doel voorop

For-profit structuur

Inkomsten vanuit de markt

Traditionele

non-profit

Non-profit

met

inkomsten

Sociale  

ondernemingen

For-profit met

MVO

Traditionele

for-profit

Financieel resultaat

Figuur 1: Social structuur 

Er is in de maatschappij steeds meer behoefte aan MVO 

(Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen) bedrijven. 

Het was in de afgelopen jaren meer een randverschijnsel 

zoals Hans Stegeman aangeeft in het artikel ‘Social enter-

prises: hip, hype of houdbaar?’, maar tegenwoordig is het 

de norm van deze tijd (Hans Stegeman, Rabobank, 20 mei).  

Meer hier over, zie bijlage 4.02015). 



Figuur 2: omgang met verschillende type beperkingen 
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Bedrijven zijn dus verplicht om deel te nemen aan de  

participatie wet. Het is vanuit een trend, een nieuwe  

manier van ondernemen geworden.

 

Maar hoe denken mensen over beperkten? 

Volgens het artikel ‘Current attitudes towards disabled 

people’ van Scope (2014) voelt 2/3e deel (67%) van de 

Britse bevolking zich oncomfortabel om met mindervalide 

mensen te praten. 36% van de mensen denk dat minder 

valide mensen niet zo productief zijn als elk ander. 85% van 

de Britse bevolking gelooft dat minder valide vooroordelen 

ondergaan. 24% van de minder valide mensen heeft gedrag 

of gedragingen meegemaakt waar mensen minder van hen 

verwachten omdat ze minder valide zijn. 21% van mensen 

tussen de 18 en 34 jaar geeft toe dat ze minder valide men-

sen ontwijken omdat ze niet weten hoe ze met hen zou 

moeten communiceren. 

Associaties met een beperking 

De meest genoemde associaties die het woord ‘handicap’ 

oproepen variëren van ‘lichamelijke handicap’ (27%) tot ‘be-

perking op allerlei gebieden’ (23%), ‘verstandelijke’ handi-

cap’(23%) en ‘iemand in een rolstoel’ (19%). Mensen asso-

ciëren een handicap dus vooral met beperkingen, zowel op 

lichamelijk als op geestelijk gebied.

 

Als expliciet gevraagd wordt een lichamelijk handicap te 

noemen, moet opvallend genoeg 14% het antwoord schul-

dig blijven. Degenen die wel een antwoord weten te noe-

men, denken met name aan blindheid (26%), het missen 

van lichaamsdelen (26%) en verlamming (24%). Nederlan-

ders kunnen beduidend minder verstandelijke handicaps 

noemen. Als men er een kan noemen, blijkt het syndroom 

van Down veruit het meest bekend (52%) (Evelien Leegwa-

ter en Anneloes Lubbinge, VGN (oktober 2005). 

 

Dit houdt in dat het algemene volk niet weet hoe ze zich 

moeten gedragen bij beperkte mensen. Ook geven ze 

duidelijk niet te weten wat deze mensen kunnen. Het beeld 

van beperkte mensen is vrijwel negatief, zowel op persoon-

lijk als werkend gebied.

Omgang met beperkte mensen 

Conclusie trekken

Tegenwoordig is er veel meer behoefte aan  maatschappe-

lijke ondernemeingen. Het is de norm van deze tijd.

Toch weten medewerkers van veel bedrijven niet hoe ze 

met een beperkte omgaan en wat een beperking precies 

inhoudt.

Meer over social enterprise, zie bijlage 4.

In figuur 2: omgang met verschillende type beperkingen, 

komt sterk naar voren dat mensen het meest comforta-

bel zijn met fysieke of zintuiglijke beperkte mensen. Het 

gedrag en het beeld over geestelijk en lerend beperkten is 

het meest negatief.
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Ideation  

In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe de eerste 

ideeontwikkeling tot stand is gekomen.

Tijdens de ontwerpfase van 28/11 tot 9/12 is er een crea-

tieve sessie geweest waarbij meerdere onderzoeken zijn 

samengebracht. Hiermee is er in fases gekeken naar sa-

menhang en ideeën. Uiteindelijk is er een focus gekozen 

waarmee verder is gebrainstormd en gevalideerd.

Insights  

Tijdens de creatieve sessies zijn alle onderzoeken en 

inzichten bijeen gebracht. Met gebruik van post-its zijn de 

problemen en kansen opgeschreven en gecategoriseerd. 

Uiteindelijk werd er een uitgangspunt gekozen. Zie afbeel-

ding 1.

Afbeelding 1: creatieve sessie  

Afbeelding 2: creatieve sessie uitgangspunten 

Het uitgangspunt wat gekozen is voor dit project gaat over 

de angstvermindering bij bedrijven en de werknemers zelf. 

Zie afbeelding 2. Uit de sessie is gekomen dat bedrijven een 

verkeerd beeld en vooroordelen hebben over de beperkte 

werknemers en deze ook onderschatten in werkvermogen. 

Het uitgangspunt over beperkte werknemers kwam neer 

op motivatie van werknemers om gedetacheerd te worden. 

Zoals dat werknemers geen erkenning krijgen vanuit het 

werk, de onduidelijke toekomst voor de werknemers en 

weinig begrip.
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Pressurecooker  
Richting & oplossing 

Conclusie: Keuze & focus  

Tijdens de Pressurecooker is er een storyboard gemaakt 

aan de hand van de gekozen focus en het probleem wat 

daar bij hoort. De pressurecooker geeft een richting aan 

waarmee het project verder kan. Zie figuur 3.

Ieder persoon heeft tijdens de pressurecooker het story-

board 0.2 ingevuld waar uiteindelijk een keuze bij gemaakt 

moest worden. Vanuit de keuzes werd een team gevormd 

waarmee het project verder ging. 

De keuze tijdens de pressurecooker richt zich op de mo-

tivatie van berknemers, de positiviteit binnen Pantar, de 

negativiteit over berknemers vanuit de maatschappij en 

bedrijven. Een belangrijk uitgangspunt is: ‘Berknemers ne-

men de stap niet om naar bedrijven te gaan’. 

 

Doelgroep focus 

Tijdens een bezoek aan Pantar kwam sterk naar voren dat 

het ontzettend lastig is om werk te vinden voor mensen 

met een visuele beperking. Mede daardoor is er besloten 

om deze doelgroep te onderzoeken en inzicht te krijgen in 

de problemen die zij ondervinden.

Figuur 3: Storyboard 0.2 
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Stakeholders 

In dit hoofdstuk worden de stakeholders beschreven.

Voor de ideation is er gekeken naar alle betrokkenen rond-

om Pantar. Er is daarna een verbinding gemaakt tussen al 

deze betrokkenen en hier is een stakeholdermap uitgeko-

men. Zo is te zien dat de berknemers (werknemers met een 

arbeidsbeperking bij Pantar) en de bedrijven waar zij naar 

uitgezonden worden centraal staan. Berknemers willen 

werken en bedrijven willen werknemers die werk kunnen 

uitvoeren. 

Stakeholdermap,  
Behoeften & Waarden  

Concurrenten, organisaties en perknemers (b.v. teamleiders 

van de berknemers) staan in verbinding met de bedrijven 

en berknemers.  Perknemers begeleiden de berknemers 

zowel bij beschutte werkplaatsen als op de werkvloer bij 

bedrijven zelf. Zij staan dus in contact met beide partij-

en. Organisaties zoals het UWV zorgen voor uitkeringen 

en ziektewetten voor mensen die niet in staat zijn om te 

werken. Zij bieden ook arbeidsmarkt- en gegevensdienst-

verlening. 

 

Deze stakeholdermap (figuur 4) geeft inzichten in de 

interactie tussen alle stakeholders en de context hiervan. 

Hieruit kan worden opgemaakt waar de belangen van elke 

stakeholder ligt en wat voor hen belangrijk is. 

Pantar

Complementair

Berknemers

Concurrenten

Concurrenten Pantar Overheid

Concurrenten Berknemers

Perknemers

Organisaties

Bedrijven

Primair

Secundair
Figuur 4: Stakeholder map voor ideation 



Probleemstelling  

Design Challenge 

Onze focus ligt bij het feit dat de doelgroep bevooroor-

deelt wordt tijdens het solliciteren op een vacature.  

Onderzoek toont aan dat bedrijven afwijzend reargeren als 

zij bekend zijn met de aandoening van de doelgroep. Met 

dezelfde profielen, maar dan zonder het vermelden van 

de aandoening vielen 99% van de reacties positief uit. Zie 

hoofdstuk doelgroeponderzoek. 
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Uit onderzoeken is gebleken dat de doelgroep één van de 

kleinste groep is die aan het werk is in de maatschappij. 

Zie hoofdstuk doelgroeponderzoek. Dit komt mede door-

dat de visueel beperkte werknemers geen kans krijgen bij 

bedrijven om zicht te laten zien in het werkveld. Vanuit de 

volgende gedachtegang is onze probleemstelling gekomen:

“De doelgroep wordt afgekeurd op hun beperking tijdens 
het solliciteren op een vacature.“

“De doelgroep krijgt geen kans om te laten zien welke 

werkzaamheden ze kunnen verrichten.“

“De oorzaak komt door vooroordelen of in het ergste 
geval discriminatie.“

Hoe  kunnen wij als ontwerpteam de vooroordelen over 
visueel beperkten minimaliseren zodat zij zichzelf kunnen 

presenteren aan bedrijven en daarbij kunnen laten zien 
dat zij meer zijn dan alleen hun handicap en dus eerder 

aan een baan komen.



Concept brainstorm #1  

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat er vooral veel 

vooroordelen zijn bij bedrijven als het gaat om het aanne-

men van visueel beperkten.

Er is gekozen om de vooroordelen weg te halen bij bedrij-

ven. Op dit moment worden visueel beperkten afgewezen 

op het moment dat ze aangeven dat ze een beperking 

hebben. 

Om de visueel beperkten een eerlijke kans te geven zal er 

een platform worden gemaakt waarbij visueel beperkten 

Bedrijven

Na dat het concept is getest werd er tegen een paar dingen 

aangelopen:

- Waarom zouden bedrijven naar dit platform toe gaan?

Bedrijven hebben toch geen reden om naar dit platform 

toe te gaan?

- Als bedrijven dit platform zien dan weten ze na een keer 

al dat het allemaal visueel beperkten zijn. Dan is de hele 

kracht van het concept weg en kijken ze hierna verder naar 

andere platformen.

- Hoe gaan wij hier zelf geld aan verdienen? Met dit con-

cept is het de bedoeling dat sociale werkplaatsen meer 

mensen gaan detacheren. Berknemers die gedetacheerd 

zijn wordt meer geld aan verdiend dan aan berknemers die 

in de sociale werkplaats aan het werk zijn. 

Doordat er tegen al deze dingen is aangelopen is er beslo-

ten om nog meer research te doen en te kijken hoe Onge-

zien Talent als concept geld kan verdienen en tegelijkertijd 

dat visueel beperkten een eerlijke kans te geven.
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Video C.V.

By Tommy Edison 

?

Share!

Response

Wat mist er nu?  

Figuur 5: Concept brainstorm #1: Anoniem solliciteren 

anoniem kunnen solliciteren. Zie figuur 5 hoe dit er uit 

komt te zien. Visueel beperkten mogen in een video uit-

leggen waarom zij de aangewezen persoon zijn  voor de 

vacatures. 

In de video wordt de visueel beperkte als een silhouet 

weergegeven zodat werkgevers niet kunnen oordelen over 

hun uiterlijk.

Aan het einde, als de werkgever al helemaal lekker gemaakt 

is komt de twist: ‘‘Ik ben blind!’’



Desk Research: 
verbreding & verdieping  

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de gekozen doel-

groep, visueel beperkten en de problemen waar zij tegen 

aan lopen. 

Wanneer is iemand slechtziend of blind? 

Wanneer het gezichtsvermogen zo sterk verminderd is, en 

een bril niet meer helpt om goed te kunnen zien, spreken 

we over een visuele beperking. Wanneer iemand minder 

dan 5% kan zien of een gezichtsveld heeft dat kleiner is 

dan 10 graden, is iemand ‘maatschappelijk blind.’ (Bartiméus 

Sonneheerdt, z.d.). Zij zien nog wel licht en de omtrekken 

van mensen en voorwerpen. Volledig blind is iemand die 

niets ziet. Blindheid of slechtziend komt meestal door een 

aandoening of ziekte die delen van het netvlies of de oog-

zenuw beschadigt. Er kan ook sprake zijn van een storing in 

de verwerking van de beelden naar de hersenen.

(Bartiméus Sonneheerdt, z.d.)

Onderwijs en opleiding 

Er zitten zo’n 2500 tot 3000 blinde en slechtziende kinde-

ren en jongeren op school. Driekwart van deze scholieren 

volgt  onderwijs op een ‘gewone’ school. Zij krijgen te ma-

ken met specifieke uitdagingen, denk hierbij aan een gym-

les of samen spelen op het schoolplein. Ze kunnen moeilijk 

inschatten of anders interpeteren. Ze zijn ook veel eerder 

moe en hebben meestal meer tijd nodig ten opzichte van 

andere leerlingen. Plaatjes worden steeds meer toegepast 

in lesmethodes, waardoor visueel beperkte kinderen lesstof 

niet meekrijgen. Voeltekeningen kunnen hier een oplossing 

voor zijn, een digibord of het opzoeken van informatie on-

line vereist extra toepassingen en specifieke oplossingen. 

Vaak volgen visueel beperkte jongeren een opleiding onder 

hun niveau of op de verkeerde opleiding. Het is daarom 

belangrijk dat ze goede begeleiding krijgen, specifieke hulp-

middelen en aangepaste lesmethodes. (Bartiméus Sonne-

heerdt, z.d.)

Hoeveel mensen hebben een visuele beperking? 

Er zijn op dit moment ongeveer 345.000 blinden en slecht-

zienden in Nederland, dit aantal blijft groeien. In 2020 

zullen er naar schatting zo’n 380.00 mensen een visuele be-

perking hebben. Dat is een toename van 20% ten opzichte 

van 2009. De belangrijkste reden hiervoor is diabetes en de 

vergrijzing. Ongeveer 85% van alle slechtziende en blinden 

is 50 jaar of ouder en komt 2 keer zo vaak voor bij vrouwen 

dan mannen. (Bartiméus Sonneheerdt, z.d.)

Doelgroep onderzoek  

Er zijn grote gevolgen voor het dagelijks leven voor mensen 

met een visuele beperking. Dit kan variëren van praktische, 

technische problemen tot psychologische. Voor blinden en 

slechtzienden is van A naar B gaan tijdrovend en energie 

vretend. Ze zijn ook vaak afhankelijk van anderen, denk 

hierbij bijvoorbeeld aan autorijden. Er wordt ook in openba-

re ruimtes geen rekening gehouden. Mobiliteit en toegan-

kelijkheid werpen ongewenste drempels op, die een vol-

waardige participatie in de weg kunnen staan. (Bartiméus 

Sonneheerdt, z.d.)

Figuur 6: Bartiméus Sonneheerdt, z.d. 

Figuur 7: Bartiméus Sonneheerdt, z.d. 
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Ongezien talent
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Doelgroep onderzoek  

Werk 

Slechts 35% van de blinden en slechtzienden is naar schat-

ting aan het werk in Nederland, ten opzichte van 67% van 

de algemene beroepsbevolking. Naast praktische proble-

men zoals reizen, is beeldvorming bij werkgevers een groot 

obstakel. Werkgevers zijn vaak onwetend over mogelijke 

aanpassingen, en over de taken en functies die visueel 

beperkte wel goed kunnen uitvoeren. (Bartiméus Sonne-

heerdt, z.d.) Blinden en slechtzienden kunnen prima aan 

de slag wanneer de juiste maatregelen worden genomen 

door specifieke aanpassingen te maken in het werkgebied 

(denk aan brailleleesregel, beeldschermvergroter, specifieke 

software, etc.). 

Specifieke oplossingen 

Omdat de verschillen binnen de doelgroep blinden en 

slechtzienden groot zijn, zijn oplossingen zoals innovatieve 

hulpmiddelen, slimme aanpassingen en specifieke begelei-

ding grotendeels maatwerk. (Bartiméus Sonneheerdt, z.d.) 

Ouderen 

Het grootste deel van visueel beperkte in Nederland is 

boven de 55. Dit aantal loopt nog toe als gevolg van de ver-

grijzing. Problemen met het zicht komt voornamelijk door 

ouderdom. Veel ouderen weten niet dat er iets te doen is 

aan hun verslechterde zicht. Een gevolg hiervan is dat ze 

langzamerhand in een isolement raken omdat ze niet mee 

kunnen doen met bijvoorbeeld een hobby club of kunnen 

lezen en puzzelen. Slechtziende ouderen zullen veel sneller 

depressief raken. Dit is 40% ten opzichte van 10% bij zien-

de ouderen.(Bartiméus Sonneheerdt, z.d.)

Internetten met een visuele beperking 

Mensen met een visuele beperking passen de weergave 

van webpagina’s vaak aan tot een vorm die voor hen bruik-

baar is. Bijvoorbeeld: 

 

 Vergrote of verkleinde weergave van tekst en afbeeldingen 

 Aangepaste instellingen voor lettertype, kleur en  

   woord-/regelafstand 

 Luisteren naar een voorgelezen versie van de inhoud  

   (bijvoorbeeld met een screenreader) 

 Luisteren naar audiodescriptie in video’s 

 Tekst lezen met een brailleleesregel 

 

Jongeren 

Slechtziende en blinde jongeren hebben meer problemen 

met sociale vaardigheden dan jongeren zonder visuele 

beperking. Dit blijkt uit meerdere nationale en interna-

tionale onderzoeken. Dit leidt tot minder daten, minder 

vriendschapsactiviteiten, minder afgeronde opleidingen en 

minder vaak een baan. (Bartiméus Sonneheerdt, z.d.) 

Ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat de presentatie 

van de inhoud op hun webpagina’s onafhankelijk is van de 

onderliggende structuur. Het moet dus correct zijn opge-

maakt om zeker te zijn dat visueel beperkten op bovenge-

noemde manier kunnen browsen. Wanneer de inhoud van 

een pagina niet correct is opgemaakt, kan dit ertoe leiden 

dat ondersteunende software hier niet mee om kan gaan. 

Denk hierbij aan opgemaakte koppen, lijsten en tabellen. 

Het is belangrijk om een website toegankelijk op te bou-

wen. (Stichting Accessibility, 2016) 

 

Voorbeelden van drempels online voor mensen met een 

visuele beperking 

 

 Afbeeldingen, knoppen en andere structurele elementen  

  die geen tekstequivalenten (tekstuele beschrijving) hebben 

 Tekst, afbeeldingen en pagina layout die niet vergroot of  

   verkleind kan worden (zonder informatieverlies) 

 Ontbrekende, visuele navigatiemogelijkheiden,  

   paginastructuren en andere hints omtrent navigatie 

 Video’s zonder tekst of auditieve alternatieven of zonder  

   audiodescriptie 

 Tekst en afbeeldingen met een laag contrast 

 Websites die geen ondersteuning bieden voor eigen  

   kleurenschema’s 

 Websites die niet volledig met het toetsenbord te  

   bedienen zijn 

 

(Stichting Accessibility, 2016)
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Probleemverkenning  

Vooroordelen 

Statistieken laten zien dat de handicap van visueel beperk-

ten niet het grootste obstakel is bij het vinden van een 

baan. Uit enquêtes (gehouden door de ‘Danish Blind Soci-

ety’) komt naar voren dat de werkloosheid onder visueel 

beperkten vooral komt door de vooroordelen vanuit het 

werkveld. Zo laat de enquête zien dat minstens één op de 

drie Denen sceptisch zijn over het krijgen van een collega 

met een visuele beperking. (Jacobsen, H. 10 oktober 2013)  

 

Er is een grote onzekerheid over wat blinden precies kun-

nen. Daarnaast bestaat er de indruk dat, wanneer iemand 

een blinde collega heeft, er meer werk bij komt. Zo denkt 

men dat een visueel beperkte niet geheel de taken over 

kan nemen van een ziende. Echter wordt het tegendeel 

vaak bewezen wanneer iemand een tijd in dienst is. Ook 

geeft Thorkild Olesen aan (hoofd van de Danish Blind Soci-

ety), dat hij dagelijks het vooroordelen van blinden ervaart. 

Wat het meest naar boven komt is dat er gedacht wordt 

dat, omdat blinden een sociale uitkering hebben, zij gezien 

worden als een ‘last in de maatschappij’. Daarnaast wordt 

er ook gedacht dat het werk dat blinden doen, op vrijwillige 

basis is, en wordt er niet verwacht dat de resultaten nuttig 

zullen zijn (Jacobsen, H. 10 oktober 2013)

Inlevingsvermogen 

Mensen vinden het volgens Olesen lastig om in de schoe-

nen te stappen van een blind persoon. Zo werd er in een 

interview aan een blind persoon gevraagd of hij in het bezit 

was van een rijbewijs. Dit bewijst dat veel mensen niet 

weten wat het is en betekent om blind te zijn. Dit maakt 

het lastig om uitgenodigd te worden voor een sollicitatie 

gesprek. Werkgevers weten niet waar de kwaliteiten liggen 

van visueel beperkten. Vooroordelen, gebrek aan informatie 

en onzekerheid spelen de grootste rol wanneer er gesollici-

teerd wordt. (Jacobsen, H. 10 oktober 2013) 

Visueel beperkten en het vinden van een baan 

Zelfs na het afronden van een studie blijkt het ontzettend 

lastig te zijn voor visueel beperkten om voor een sollicita-

tiegesprek uitgenodigd te worden. Het kan soms jaren du-

ren voordat ze worden aangenomen (Perk, J., z.d). Er blijkt 

uit meerdere artikelen dat er altijd netjes wordt vermeld 

wanneer iemand bind of slechtziend is, hier volgt echter 

altijd een standaard afwijzing op (Perk, J., z.d.). Jeroen Perk 

verteld in een artikel op KNGF geleidehonden, dat hij na 

twee jaar zoeken heeft besloten om naar een banenmarkt 

te gaan. Hij zag dit als dé kans om zichzelf te laten zien en 

te presenteren. Hij kon op deze manier makkelijker en di-

rect in contact komen met werkgevers en zo laten zien dat 

hij meer is dan alleen zijn handicap (Perk, J., z.d). 

Afbeelding 3: Probleemanalyse



Design for Business    Marianne ter Braake    Robbin Lenior    Shawny Perrier

14

Probleemverkenning  

De Participatiewet 

Grote bedrijven zoals DSM worstelen met de participatie-

wet. Zij zijn aan de top van de arbeidsmarkt aan het rekru-

teren en wordt verwacht dat zij van onder weer beginnen. 

DSM is van plan dit jaar zeker dertig plaatsingen te creëren, 

en dat halen ze zeker. Maar dan zijn ze er nog lang niet, de 

opdracht is 5 procent op 5000 men. Daar gaan ze vooral 

moeite mee krijgen met mensen die daadwerkelijk begelei-

ding nodig hebben. Daar is geen capaciteit voor. (Xperthr 

Actueel, 1 augustus 2014) 

 

Werkgevers die ervaring hebben met het in dienst nemen 

van mensen met een arbeidsbeperking zijn over het alge-

meen positiever over de dienstverleningen van gemeenten. 

74 procent van deze groep werkgevers vindt het in dienst 

nemen van mensen met een arbeidsbeperking niet belas-

tend of een beetje. Wat opvalt is dat grote werkgevers het 

aantal werknemers met een arbeidsbeperking dat zij in 

dienst moeten nemen belastender vinden dan kleine werk-

gevers. Dit blijkt uit het werkgeversonderzoek, waarin naar 

voren komt dat het werkproces bij grote werkgevers min-

der flexibel ingericht is en dat taken meer geconcentreerd 

zijn. Hierdoor kunnen reguliere medewerkers het sneller 

als belastend ervaren om met mensen te werken die een 

arbeidsbeperking hebben. (Klijnsma, J., 27 november 2015) 

Kosten van het in dienst nemen van arbeidsbeperkten 

Volgens  65 procent van de geënquêteerde werkgevers met 

arbeidsbeperkten in dienst, zijn de gepaarde kosten in hun 

perceptie ook niet hoger dan bij reguliere werknemers. Dit 

wijkt af van het beeld dat naar voren komt uit cijfermatige 

onderzoeken naar de werkelijke kosten en baten van wer-

ken met een arbeidsbeperking. Het in kaart brengen van 

deze kosten en de baten van mensen met een arbeidsbe-

perking is echter complex en moeilijk voor werkgevers om 

inzicht over te krijgen. Directe kosten (verlies aan produc-

tiviteit, jobcoaching en werkplekaanpassing) worden door 

de overheid vergoed. Indirecte kostenpost aansturing en 

coördinatie door de werkgever heeft geen rechtstreekse 

compensatie. Een substantieel deel wordt gecompenseerd 

door tegemoetkomingen zoals premiekortingen. (Klijnsma, 

J., 27 november 2015) 

Hoe verloopt het matching proces 

Over het algemeen oordelen werkgevers positief tot neu-

traal over de kwaliteit van de werkgeversdienstverlening, 

waarbij ze relatief kritisch zijn over het aanleveren van 

geschikte kandidaten. De verwachtingen van werkgevers 

en de mogelijkheden die gemeenten hebben om daaraan 

te voldoen lijkt nog niet helemaal op elkaar aan te slui-

ten. Werkgevers hebben namelijk de verwachting dat  de 

overheid vanuit de vraag van de werkgever denkt/handelt, 

terwijl de overheid op grond van de Participatiewet de 

opdracht heeft om ook kwetsbare doelgroepen aan het 

werkt te krijgen en te begeleiden. Werkgevers zijn bereid 

om hun vacatures gedeeltelijk aan te passen aan de capaci-

teiten van de werkzoekende. Het UWV biedt daarvoor een 

dienstverlening aan, in de vorm van een bedrijfsadvies over 

nodige taken om op te splitsen. Dit kan weer leiden tot ba-

nen voor arbeidsbeperkten. Uit het werkgeversonderzoek 

blijkt echter dat veel werkgevers niet bekend zijn met deze 

dienstverlening. (Klijnsma, J., 27 november 2015)

Afbeelding 3: Kosten 
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Field Research  

Ctalents 

Ctalents ondersteunt jong professionals tussen de 18 en 35 

jaar die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het 

vinden van betaald werk. Zij zijn de schakel tussen werkge-

vers en werkzoekenden met een zintuiglijke uitdaging. Hun 

doelstelling is om iedereen met een visuele of auditieve 

beperking te voorzien van een betaalde werkplek. Via hun 

trainingsprogramma wordt gekeken naar de talenten en 

mogelijkheden en wordt gekeken waar een match gemaakt 

kan worden. (ctalents, 2016)

Ctaste 

Ctaste is een onderdeel van Ctalents waar je kunt dineren 

in het donker.  

 

Op 14 december 2016 hebben wij als team een bezoek ge-

bracht aan Ctaste. Een diner in het donker. 

Ctaste is een restaurant waarbij je als gast helemaal in het 

donker dineert. De bediendes zijn dan ook visueel beperkt. 

Zo krijg je als gast een kleine ervaring van hoe het is om 

blind te dineren. 

De bediende wist uit haar hoofd waar alle tafels stonden 

en welk nummer er bij hoorde. Door te voelen aan bijvoor-

beeld de vloer (structuur), de tafels en zo nu en dan ligt 

contact maken met de gasten (fysiek) wist ze haar omge-

ving. 

Het viel op dat voordat ze iets ging doen ze vertelde wat 

ze ging doen (verbaal). Ook gaf ze omschrijvingen van de 

gerechten in vormen (een vierkant bakje).  

Ze maken gebruik van ‘good defaults’ om je te helpen, door 

bijvoorbeeld al het lepeltje van een amuse in het bakje te 

doen. 

 

“Mijn lepel zit verkeerd om” - Marianne ter Braake 

 

Tijdens het diner probeer je in te schatten hoe iets er uit 

ziet. Ook probeer je de omgeving te bepalen door gebruik 

te maken van geluid en gevoel. 

 

“Volgens mij heb ik water gemorst” - Shawny Perrier 

Normaal gesproken zie je of je bord leeg is, of als je water in 

schenkt dat hij bijna vol zit. Nu bleek dat je al snel andere 

manieren ging bedenken om toch die controle te houden, 

zoals met je mes of vork over het bord heengaan om te 

kijken of alles op is. 

 

“Ik denk dat ik het op heb” - Robbin Lenior 

 

Het eten zelf probeerde je te herkennen door smaak,  

structuur, geur en herkenbaarheid. Zo hadden wij na over-

leg best veel goed geraden.

Afbeelding 4: Ctaste  Afbeelding 5: Bij Ctaste  
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Field Research  

Bartimeus 

Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als ‘Vereeniging 

tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs 

voor blinde kinderen en jongelieden’. In 100 jaar tijd is Barti-

méus  uitgegroeid tot een expertise-organisatie die men-

sen met een visuele beperking ondersteunt om het leven 

te leven zoals zij dat willen (zie afbeelding 6: Koning opent 

Bartimeus).

 

Kennis 

Bartiméus heeft veel kennis en ervaring in het ondersteu-

nen van mensen met een visuele en/of bijkomende beper-

king. Als ze de  kennis (nog) niet hebben, ontwikkelen zij die 

in de vorm van nieuwe methodieken of trainingen. Zo kun-

nen zij bijdragen aan een beter leven voor de mensen met 

een visuele en/of bijkomende beperking. Zij zien het ook als 

onze opdracht om de maatschappij alerter en toegankelij-

ker te maken, zodat mensen met een visuele beperking zo 

volwaardig mogelijk kunnen deelnemen. Zij stellen daarom 

hun kennis en ervaring beschikbaar en nemen actief deel 

aan het maatschappelijk debat. 

Uitzendbureaus  

Een uitzendbureau is een intermediair bedrijf dat bemid-

delt tussen mensen die (tijdelijk) werk zoeken en bedrijven 

die (tijdelijk) mensen nodig hebben. Bij een uitzendbureau 

sta je als werkzoekende ingeschreven en staan bedrijven 

ingeschreven die een (tijdelijke) werknemer nodig hebben. 

Het uitzendbureau is feitelijk dus een tussenpersoon voor 

de werkzoekende en de werkgever. De uitzendkracht wordt 

niet direct betaald door het bedrijf waar hij of zij gaat wer-

ken, maar door het uitzendbureau. Het bedrijf betaalt in 

alle gevallen het uitzendbureau een bepaald tarief waarbij 

er voor het uitzendbureau een winstmarge overblijft.  

(http://uitzendbureausamsterdam.nl/Uitzendbureaus/

Wat-doet-een-uitzendbureau.html) 

Mensenwerk 

Hun werk is mensenwerk. De medewerkers die betrok-

ken zijn in de ondersteuning van de mensen die blind of 

slechtziend maken het verschil. Zij verwachten van hun 

medewerkers dat ze de verantwoordelijkheid nemen bij 

te dragen aan een goed leven voor mensen die blind of 

slechtziend zijn. Bartiméus werkt vanuit de maatschappe-

lijke opdracht en geïnspireerd door christelijke waarden. 

Dit blijkt uit hun betrokken manier van werken. Persoonlijk 

en respectvol voor ieder mens. Bartiméus staat open voor 

iedereen - ongeacht levensovertuiging.

Afbeelding 6: Koning opent Bartimeus  
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Interviews:  
Direct & Indirecte interviews 

Olympia & Youngcapitol 

Olympia  en YoungCapitol zijn beiden uitzendbureaus. Deze 

hebben wij uitgezocht om een interviews te houden. Zie 

afbeelding 8. 

 

Tijdens deze interviews is ondervonden dat er geen visueel 

beperkten aan het werk komen via een uitzendbureau. Een 

uitzendbureau krijgt aanvragen van werkgevers die binnen 

een week iemand aan het werk willen hebben. Visueel be-

perkten kunnen niet altijd binnen een week aan de slag bij 

een bedrijf, er is meer begeleiding nodig en dat kost meer 

tijd. 

 

Bij beide uitzendbureaus hebben visueel beperkten wel 

eens gesolliciteerd maar geen van hen heeft een baan ge-

vonden via het uitzendbureau. 

Pantar 

(Amsterdam Noord, Strekkerweg 51) 24-11-2016 tijd: 10:30 

Geschreven door Robbin Lenior. Zie afbeelding 7. 

 

Aangekomen bij het filiaal stond ik voor de receptie met de 

vraag waar de rondleiding was. Niemand wist er van blijk-

baar dus het duurde even voordat de juiste persoon er was. 

Het filiaal in Amsterdam Noord heeft veel technische 

afdelingen. De woordvoerder geeft aan dat de mensen die 

bij dit filiaal werken een best aardig niveau hebben als het 

gaat om werken. Over het algemeen zijn het mensen die 

lichamelijke klachten hebben, en een klein deel zit er met 

psychische aandoeningen. Hij geeft aan dat het qua bege-

leiding en werk eigenlijk prima gaat. De werknemers krijgen 

een leerproces waarbij ze leren samenwerken, maar ook 

zelfstandig leren werken. De één heeft meer inzicht als de 

ander, waarbij ook meer begeleiding nodig is.

Na een rondleiding te hebben gehad over de werkvloer 

kreeg ik een heel ander beeld over hoe de werknemers daar 

zijn. Aan de meesten zou je niet eens kunnen zien dat ze 

iets mankeren. Het viel mij op dat er voor grote klanten 

zoals Schiphol veel werkzaamheden worden gedaan. Het 

werk wat geleverd wordt is van goede kwaliteit, wat mij 

ook is laten zien. 

Terug gekomen in het kantoor praatte we nog eens ver-

der. Ik vroeg specifiek wat zij denken dat er anders kan. De 

communicatie tussen de filialen gaat gewoon goed zei hij, 

alleen de order bevestiging die wordt verzonden naar het 

filiaal in Diemen gaat nog erg traag. Een ander probleem is 

dat bedrijven van buiten niet weten wat Pantar doet, en 

wat de werknemers allemaal kunnen. Ze hebben wel grote 

bedrijven zoals Schiphol, of projecten uit particulieren maar 

dit is helemaal niet bekend, of wordt door deze bedrijven 

bekend gemaakt. Ook had de woordvoerder het over een 

soort ‘stempel’. Het zou beter zijn als Pantar een soort 

MVO stempel kon geven aan de bedrijven die mee werken 

aan dit beleid bij Pantar. 

 

De  ‘buitenwereld’ heeft over het algemeen een slecht 

beeld van Pantar en zijn werknemers, zegt de woordvoer-

der. Er wordt ook geen reclame o.i.d. gemaakt voor de 

werkzaamheden die Pantar verricht. 

 

Afbeelding 8: YoungCapitol  

Afbeelding 7: Pantar Amsterdam Noord 
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Interviews:  
Direct & Indirecte interviews 

Als de  werknemers eenmaal zover zijn doorgeleerd kunnen 

ze ook doorgroeien en bij een bedrijf gaan werken.  

De woordvoerder vertelt dat de werknemers alleen liever 

bij Pantar blijven aangezien dat een vertrouwde omge-

ving is. Ze hebben wel vacatures van banen bij bedrijven, 

welke de werknemers kunnen bekijken. Eens in de zoveel 

tijd hebben ze ook meeting waar de mensen die al bij een 

bedrijf gedetacheerd zijn terug komen om te vertellen hoe 

het is. Dat werkt wel motiverend maar dusdanig blijven ze 

wel nog steeds liever bij Pantar werken. Pantar heeft liever 

natuurlijk dat ze bij bedrijven werken aangezien dat meer 

geld oplevert. Bij Pantar leveren ze €5,- per uur op. Bij een 

bedrijf €15,- per uur. 

 

Uit een praktische vraag kwam naar boven dat de werkne-

mers wel smartphones hebben maar geen wifi. De mobiel-

tjes worden over het algemeen alleen in de pauze gebruikt 

door hen zelf. Ze hebben het ook over een krantje gehad 

en communicatie gaat op de oude manier door gewoon 

de desbetreffende personen bij elkaar te roepen en het te 

bespreken. 

Pantar in Amsterdam Noord merkt niet veel van concur-

rentie. De bedrijven of particulieren die bij hen terecht 

komt maken een rondleiding om te zien hoe het er bij Pan-

tar aan toe gaat en worden dan vrijwel altijd overtuigd dat 

zowel kwaliteit als service op een goed niveau liggen.  

Pantar onderscheidt zich d.m.v. diversiteit in werkzaam-

heden en in training/opleidingskansen ten op zichte van 

concurrenten.

 

Kans: om boven de concurrentie te komen moet Pantar 

een soort keuring hebben waar het interessant wordt voor 

bedrijven. Een soort gelijk iets aan het keurmerk ‘Amster-

dam Made’, wat zij mogen gebruiken voor de houten tafels 

met mozaïek die de werknemers maken.

Afbeelding 9: Pantar Amsterdam Noord 

Conclusie onderzoek  

Uit deze onderzoeken is gebleken dat 39% van alle visueel 

beperkten maar een baan hebben. Terwijl ze heel gemoti-

veerd zijn om wel te werken. Bedrijven nemen de visueel 

beperkten niet aan omdat ze niet weten wat ze er mee aan 

moeten. 

Ook is gebleken dat visueel beperkten niet via het uit-

zendbureau aan het werk komen. Via een uitzendbureau  

worden werknemers gezocht die per direct aan het werk 

kunnen, vaak voor kortere periode. (bij Olympia en Young-

Capitol). 

Via een uitzendbureau kan er dus geen goede match ge-

maakt worden tussen een visueel beperkte en een werkge-

ver.

Bedrijven met meer dan 25 werknemers hebben te maken 

met de banenafspraak. Ook zij hebben moeite met het zoe-

ken van een passende beperkte werknemer. Hier willen wij 

verder op inspelen. Vanaf het volgende hoofdstuk zal dan 

ook de kant vanaf de werkgever meer worden toegelicht.



Doelgroep  

Vanuit  het algemene onderzoek over beperkte mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt is gebleken dat 39% 

van de visueel beperkte momenteel werkzaam is, dat 

houdt in dat de overige 61% geen werk heeft (zie doel-

groeponderzoek). Dit is een stuk minder dan mensen met 

een andere soort beperking en een afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt.

Onze focus binnen dit project ligt op visueel beperkte  

mensen (blind en slechtziend (tot 10% zicht) die een  

afstand hebben tot de arbeidsmarkt en bedrijven die moe-

ten voldoen aan de Participatie wet. Dit zal in het volgende 

hoofdstuk verder worden uitgelegd.

Dat houdt in dat bedrijven met meer dan 25 werknemers 

minimaal één beperkte werknemer in dienst heeft.

Om de doelgroep beter in kaart te brengen zijn er ‘pro-vi-

sionele’ persona’s gemaakt. Hiermee krijgt iedereen binnen 

het team een duidelijk beeld voor wie het wordt ontwor-

pen.

Pro-visionele persona: ‘Visueel beperkte ‘Berknemers’

 

Leeftijd: 26 

Educatie: HBO Communicatie 

Woonplaats: Amsterdam 
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Visueel beperkten  

Tommie de Vries

Inkomen: Uitkering

Gezinssituatie: Alleenstaand 

Doelen 

• Het vinden van een geschikte, passende baan 

• Een inkomen hebben wat bij zijn diploma ‘past’ 

• Meer in contact komen met de maatschappij  

  en hierin mee kunnen draaien 

 

Persoonlijkheid 

• Zijn familie en vrienden zijn belangrijk voor hem 

• Is graag thuis en houdt alles graag netjes 

• Is heel kieskeurig

Mediagedrag 

• Luistert elke dag naar audioboeken via zijn iPad 

• Heeft een mobile telefoon en gebruikt dit op zijn werk om  

  naar muziek te luisteren 

• Zet elke morgen het nieuws aan om het laatste nieuws  

  aan te horen 

• Gebruikt de applicatie ‘Be My Eyes’ als hij hulp nodig heeft 

• Leest braille 

 

Levensdoelen 

• Carriere maken 

• Nieuwe mensen leren kennen 

• Een relatie krijgen, huwelijk, kinderen 

 

Ervaringsdoelen 

• Ritme krijgen in zijn dagelijks leven (m.b.t. werk, vrouw) 

• Meer geaccepteerd worden in de maatschappij 

• Zich op zijn gemak voelen in de ‘maatschappij’  

 

Relatie Technologie 

• Gebruikt dagelijks zijn iPad en telefoon 

• Hij heeft een laptop welke hij nauwelijks gebruikt

Wandelen

Muziek luisteren Muziek luisteren

Audioboeken

Tommie wil ontzettend graag aan het werk in de maatschappij, hij 

heeft namelijk een diploma gehaald in communicatie en wil hierin ver-

der. Hij kan alleen geen geschikt bedrijf vinden waar hij geaccepteerd 

wordt met zijn beperking.



Doelgroep  

Hier zal de andere kant van de doelgroep worden beschre-

ven.

Dit zijn de Bedrijven die moeten voldoen aan de Participa-

tie wet. 

Dat houdt in dat bedrijven met meer dan 25 werknemers 

minimaal één beperkte werknemer in dienst heeft.

Om de doelgroep beter in kaart te brengen zijn er ‘pro-vi-

sionele’ persona’s gemaakt. Hiermee krijgt iedereen binnen 

het team een duidelijk beeld voor wie het wordt ontwor-

pen.

Pro-visionele persona: ‘Bedrijven’

 

Livis, Rotterdam 

Aanbieder van EHBO cursussen in Nederland 

Aantal werknemers: 25 of meer 

Type bedrijf: Omroep, Media & Communicatie

Type vacatures: Copywriter
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Bedrijven  

RTL 

Waar ben je goed in?

 Je bent hands-on; je pakt snel en zelfstandig dingen op en je  

    bent output georiënteerd.

 Ervaring met social media is een pré.

 Medische kennis of het hebben van een medische achtergrond  

    is een grote pré.

 Aantoonbare ervaring met conversie gericht schrijven en  

   web-based teksten.

 Flexibiliteit: gemiddeld aantal te werken uren 16 per week. Dit kan als  

   freelancer, maar mag ook via een uitzendbureau.

 Je bent in staat om complexe boodschappen te vertalen naar een  

   heldere tekst.

Onze locatie bevindt zich in Rotterdam (Piekstraat 21D, 3071 EL). Het 

kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tevens is het 

mogelijk gratis te parkeren.

Wij bieden

Marktconforme vergoeding.

Informele werksfeer in een jonge startende, professionele omgeving.

Een EHBO training.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met CV naar 

vacatures@livis.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. Profie-

len en cv’s die ongevraagd door bureaus worden toegezonden, zullen 

behandeld worden als directe sollicitaties van de kandidaat.

Vacature omschrijving

Als copywriter werk je samen met het marketing team.

Je schrijft teksten voor Nieuwsbrief, email, website, lesmateriaal en 

online artikelen.
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Stakeholders  

 Om te bepalen met wie er allemaal rekening 

gehouden moet worden zijn de stakeholders 

opnieuw in kaart gebracht. 

In de map hiernaast wordt in het paars verwe-

zen wie er allemaal met de bedrijven te maken 

hebben. In het geel wordt aangegeven wie er 

allemaal met de visueel beperkten te maken 

hebben.

Instantie

Overheid

Naar bedrijven 
Naar visueel beperkten 

Primaire 

Secundaire 

Potentieel 

Visueel 
beperkten

Bedrijven

Opleiding

Gemeente

Organisatie

De Normaalste 
Zaak

Pantar

Concurrenten
werkzoekende

Met de stippellijn wordt daarbuiten nog 

aangegeven welke organisaties en in-

stanties nog met elkaar verbonden zijn.

Met concurrenten werkzoekende wordt 

bedoeld: Alle andere beperkten die ook 

een baan zoeken.
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Stakeholders visualized  

UWV 

Overheid 

Gemeente 

Bartimeus CTalents 

Visueel beperkte 
Bedrijf 

Pantar 
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Scenario
Visueel beperkten  

Om een beeld te geven van hoe het scenario er voor de 

visueel beperkten uitziet wordt in afbeelding 10 visueel 

weergegeven hoe het verloopt.

Hier zie je dat het voor Tommie best lastig is om een 

nieuwe baan te zoeken. Hij solliciteert veel maar wordt 

overal afgezewezen. Soms met een reden, soms krijgt hij 

ook niks te horen.

Om het nog inzichterlijker te maken zal het hele gevoel 

van de visueel beperkten in een empathy map worden 

beschreven in bijlage 1.

Scenario

Doelgroep

Opmerkingen

Visueel beperkte zoekt werk

Visueel beperkten Tommy is blind en zoekt al een 

aantal jaar naar een baan. Hij heeft 

Communicatie HBO gestudeerd.

Tommy gaat op internet opzoek 

naar vacatures. Dit gaat lastig.

Tommy heeft een vacature gevon-

den die hij interessant vindt. Hij 

reargeert.

Tommy stuurt zijn ingevulde CV op 

en gaat met een positief gevoel 

een lekker kopje ko�ie drinken.

Tommy ontvangt na een aantal 

dagen een e-mailtje.

Tommy luistert zijn e-mail met de 

spraakfunctie op zijn mobiele 

telefoon. 

Tommy heeft de sollicatie ronde 

niet doorstaan.

Blijkbaar was hij niet geschikt voor 

deze functie. Raar want hij had een 

perfecte aansluiting.

Tommy weet dat dit gaat om zijn 

beperking, helaas kan hij hier niets 

tegen doen.

Bron: Perk, J. (z.d). 'Ik ben gewoon one of the 
guys’. 
Ritsmeester, H. (z.d). 'Blinden en slechtzienden 
hebben veel te bieden’. 

Afbeelding 11: Scenario Visueel beperkten 
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Scenario Bedrijven  

Om een beeld te geven van hoe het scenario er voor de 

bedrijven uitziet wordt in afbeelding 11 visueel weergege-

ven hoe het verloopt.

Hier zie je bijvoorbeeld wat er veel gebeurd bij grote 

bedrijven. Ze willen graag een werknemer van goede 

kwaliteit. Als er dan iemand met een beperking reageert, 

die wel aan alle eisen voldoet. Dan wordt deze afgewezen 

door onwetendheid. Bedrijven zijn bang dat het veel tijd 

en geld kost om een visueel beperkte aan te nemen.

Om het nog inzichterlijker te maken zal het hele gevoel 

van de bedrijven in een empathy map worden beschreven 

in bijlage 2.

Scenario

Doelgroep

Opmerkingen

Bedrijf moet voldoen aan banenafspraak en 

zoekt kwaliteits werknemer. 

Bedrijven > 25 werknemers RTL heeft een functie die vrij is en 

zet een vacature op.

RTL krijgt vele sollicitaties binnen 

op deze vacature.

Het HR recruitment team van RTL 

gaat door de sollicitaties heen.

Het team ziet de CV van Tommy 

met daarop zijn beperking staan.

Zijn skills komen goed overeen met 

de vacature.

Het team denk dat Tommy niks 

kan door zijn beperking.

Het team besluit Tommy niet uit 

te nodigen omdat de beperking 

veel tijd en geld kost.

RTL stuurt een algemene mail 

terug naar Tommy om hem af te 

wijzen.

RTL heeft na veel sollicitatie 

rondes geen goede werknemer 

kunnen vinden.
Bron: Klijnsma, J., (27 november 2015) ‘Eerste 
ervaringsonderzoeken Participatiewet’ 

Afbeelding 11: Scenario Bedrijven 
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Customer Journey Map  

In essentie is customer journey mapping een methode om 

een aankoopproces of dienst vanuit het perspectief van 

de klant te visualiseren. 

De Customer Journey is nu ingezet om te ervaren hoe het 

is voor een visueel beperkte om te zoeken naar een baan 

en hoe deze route verloopt. Zie afbeelding 12.

Tommie is als voorbeeld benoemd, afgestudeerd HBO 

communicatie. Hij is op zoek naar een nieuwe baan en 

gaat solliciteren bij RTL als copywriter. 

Deze tool wordt ingezet om werkgevers aan te duiden dat 

hoog opgeleide visueel beperkten ook hele goede banen 

kunnen hebben. 

Ik hoop een nieuwe baan te vinden bij RTL als 
copywriter maar ben bang dat ze mij weer gaan 
afwijzen.

Ik vind het heel erg jammer dat bedrijven mij geen kans geven op een baan. Eigenlijk kan ik zo veel en 
heb ik alle diploma’s, alleen bedrijven hebben geen idee wat ze met mij aanmoeten.  Ik had gehoopt 
dat misschien wel contact met mij zouden opnemen over de mogelijkheden.

Ik heb al veel gesolliciteerd maar helaas nog niet 
eerder een baan kunnen vinden.

Ik heb de vacature online gezien, niet via een 
advertentie

Ik moest zelf contact opnemen. Dit namen ze 
niet uit zichzelf op. 

Ik weet niet wat ze nu met social media doen 
over de vacature.

Er wordt niet goed over het bedrijf gepraat als ze 
geen interesse tonen in iemand met een 
beperking.

Mensen met een beperking die niet aangeno-
men worden vanwege hun beperking zijn erg 
teleurgesteld dat ze niet worden aangenomen.

Tommie de Vries Solliciteren

Ik zie de vacature op de 
website staan en besluit 
hier op te solliciteren. Ik 

stuur mijn CV op.

Ik besluit het bedrijf te 
bellen voor nadere 

toelichting.

Het bedrijf vermeld mij 
dat ze al een andere 
geschikte kandidaat 
gevonden hebben.

Ik vraag hier op door.

Het bedrijf geeft aan dat 
ze niet zo goed weten 
wat ze met een blind 
iemand aanmoeten.

Ik besluit weer verder te 
zoeken voor een andere 

vacature.

Ik heb het gevoel dat ik 
de perfecte kandidaat 

ben. Ik heb tenslotte mijn 
diploma hiervoor.

Na een week heb ik nog 
geen antwoord.

Ik heb geen idee of het bedrijf ook heeft gead-
verteerd op bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook.

Ik kwam via vrienden achter dat deze vacature 
bestond. Ik vond dat ik de perfecte kandidaat 
was met mijn opleiding.

Afbeelding 12: Customer Journey Map 
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Probleemstelling  

Visueel beperkten krijgen geen eerlijke kans 
op de arbeidsmarkt 

Bedrijven moeten voldoen aan de  
banenafspraak en hebben moeite met het 
zoeken naar een kwalitatieve werknemer 



Concept  

Met alle informatie uit voorgaande onderzoeken is een 

nieuw concept bedacht genaamd: Ongezien talent.

 Met hierbij de focus op zowel de visueel beperkte die een 

baan zoekt als een groot bedrijf die een kwalitatieve werk-

nemer zoekt vanwege de banenafspraak.

Er zal een platform gemaakt worden. In de volgende hoofd-

stukken zal stap voor stap uitgelegd worden hoe dit dan in 

elkaar zit.

In bijlage 10 staat de SWOT analyse over het nieuwe con-

cept. Waarbij de sterkte en zwaktepunten worden toege-

licht met daarbij de kansen en bedreigingen.
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Verloop Ongezien Talent  
Het concept 

Tommy de Vries 
HBO Communicatie 

26 jaar 

Op zoek naar een baan 

Livis, Rotterdam 
Aanbieder van EHBO cursussen 

in Nederland 

Vacature: Copywriter Livis 

Het concept 

MATCH

Het concept 

Tommy de Vries 
HBO Communicatie 

26 jaar 

Op zoek naar een baan 

Stagiair bij AMC ziekenhuis 

Digitaal communicatie specialist stagiar 

HBO Communicatie

Hogeschool van Amsterdam 

Persberichten schrijven 

Headline Creation 

Gebruikerservaring 

Minor - Nederlandse taal deskundige 

Educatie:

Skills:

Specialisatie:

Beide doelgroepen hebben een kant met een vraag. De visueel beperkte 

zoekt werk en het bedrijf zoekt een kwalitatieve werknemer.

De gegevens die de sollicitant invult zal in het systeem worden opgeslagen. 

Deze data wordt uiteindelijk gebruikt om een passende match te vinden met 

een bedrijf.

Het bedrijf heeft een vacature open staan en vult deze in het platform in.

Hierbij komen eisen naar voren waar de sollicitant aan moet voldoen. Deze 

gegevens worden opgeslagen in een systeem.

De gegevens worden naast elkaar gelegd en gegevens worden gekoppeld. 

Hier ontstaat een match uit. 

Beide partijen worden ingelicht over de match en kunnen contact met elkaar 

opnemen waarmee een eerlijke sollicitatie gesprek gehouden kan worden.

Het concept 

Livis, Rotterdam 
Aanbieder van EHBO cursussen 

in Nederland 

Vacature: Copywriter Livis 

Medische kennis of het hebben van een medische 

achtergrond is een grote pré 

Aantoonbare ervaring met conversie gericht schrijven en 

web-based teksten 

Je bent in staat om complexe boodschappen te vertalen 

naar een heldere tekst 

Vacature eisen:

Tags

Tags

Tags

Tags

Tags

Tags

Het concept 

Medische kennis of het hebben van een medische 

achtergrond is een grote pré 

Aantoonbare ervaring met conversie gericht schrijven en 

web-based teksten 

Je bent in staat om complexe boodschappen te vertalen 

naar een heldere tekst 

Stagiair bij AMC ziekenhuis 

Digitaal communicatie specialist stagiar 

HBO Communicatie

Hogeschool van Amsterdam 

Persberichten schrijven 

Headline Creation 

Gebruikerservaring 

Minor - Nederlandse taal deskundige 
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Service Blue Print 

In de service blueprint is stap voor stap uitgelegd welke 

interactie de gebruiker heeft met welke stakeholders op 

welke momenten. Daarnaast staat er beschreven op welke 

manier er interactie is (via het web, met spraak etc) en hoe 

de acties die worden genomen worden ervaren. 

In deze service Blue Print is beschreven hoe onze doel-

groepen met elkaar in contact komen door gegevens in te 

vullen wat in een database terecht komt om vervolgens 

een match te kunnen maken. Zie afbeelding 13.

 De grootste ‘pain’ voor beide gebruikers zijn de momenten 

dat er gewacht moet worden op een match. Dit duurt in 

deze Blue Print langer voor de visueel beperkte dan voor de 

werkgever, maar dit kan ook andersom zijn. De hoogtepun-

ten tijdens het gebruiken van het product is wanneer de 

gebruikers doorgestuurd krijgen dat er een match is gevon-

den en er contact met elkaar opgenomen kan worden.

Wat uit deze Service Blue Print vooral naar voren komt is 

dat er rekening gehouden moet worden met de momen-

ten dat er gewacht wordt. Wanneer gegevens zijn ingevuld 

moet er feedback worden gegeven over hun match kan-

sen. Deze gegevens kunnen makkelijk gedeeld worden met 

gebruikers omdat dit allemaal in een database opgeslagen 

staat. Door feedback aan de gebruiker te geven weten zij 

waar ze aan toe zijn en zullen verwachtingen bijvoorbeeld 

niet te hoog of te laag zijn.

Afbeelding 13: Service Blue Print 
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Programma van Eisen 

Product eisen  

- Het product moet visueel beperkten aan een baan helpen (M) 

- Het product moet geschikte kandidaten voorstellen aan werkgevers (M) 

- Het product moet een match weergeven tussen visueel beperkten en werkgevers (M) 

- Het product moet werkgevers informeren over blind- en slechtziendheid (M)

Gebruikers eisen  

- Visueel beperkten willen op hun kwaliteiten worden beoordeeld bij het solliciteren (M) 

- Visueel beperkten willen de kans krijgen zichzelf te presenteren om zo te laten zien  

  dat zij meer zijn dan hun handicap (M) 

- Werkgevers willen nieuwe werknemers aannemen die in aanmerking komen met de  

  participatiewet (M) 

- Werkgevers willen passende kandidaten voor open vacatures (S) 

Vorm eisen 

- Het product moet sterke contrasten hebben zodat slechtzienden de pagina beter  

  kunnen waarnemen (S) 

- Het product moet visuele navigatie mogelijkheden bevatten (S) 

- Het product moet eigen kleurenschema’s kunnen ondersteunen (C)

Interactie eisen 

- Het product moet met spraak bediend kunnen worden (S) 

- Werkzoekenden en bedrijven moeten zo snel mogelijk met elkaar in contact kunnen komen na    

   een  gevonden match (M) 

- Het product moet volledig met het toetsenbord bediend kunnen worden (C) 

- De content moet met brailleleesregel gelezen kunnen worden (S)

Technische eisen  

- De content moet op de juiste manier worden gestructureerd zodat elk ander medium de boodschap  

  goed kan overbrengen (S) 

- Alle structurele elementen in het product moeten worden voorzien van tekstequivalenten (S) 

- Het product moet responsive zijn (S) 

- Tekst, afbeeldingen en pagina layout moeten vergroot kunnen worden zonder informatie verlies (S) 

- Het product moet voorzien zijn van GPS (C) 

- De instellingen van de content (lettertype, kleur en woord-/regelafstand) moet aanpasbaar zijn (S)  

Juridische eisen  

- Het product moet een database bevatten met visueel beperkten  (M) 

- Het product moet rekening houden met het privacybeleid (M)

M - Must have 

S - Should have 

C - Could have 

W - Would have
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Content layers  

In dit hoofdstuk zullen de lagen van het contentmodel 

worden toegelicht. Zie afbeelding 14.

Het data model bestaat uit drie lagen. De presentatie 

laag, de functie laag en de data laag.

De presentatie laag is wat de gebruiker ziet en waar hij of 

zij interacties mee heeft.

Hierbij geeft of de visueel beperkte of een bedrijf input in.

De functie laag is waar alle interacties plaatsvinden. Bij-

voorbeeld als het bedrijf een vacature opstelt en daarbij 

gegevens invoert. De functie laag is er om alles op te ne-

men en eventueel te converteren zodat het naar de data 

laag kan worden gestuurd.

De data laag is er om alle ‘chuncks’ data in op te slaan.

De visueel beperkten hebben een andere presentatie en 

functie laag dan de bedrijven. De data laag staat in ver-

binding met zowel de visueel beperkten en de bedrijven, 

zodat op elke presentatie laag de juiste content uit de 

data laag kan worden gehaald en gebruikt.

Dit model is op basis van het idee dat de data centraal 

staat. Mocht er in de toekomst een doelgroep bij komen 

dan is er alleen noodzaak voor een functie en presentatie 

laag.

Afbeelding 14: Scenario Visueel beperkten 

Data

Functie

Presentatie
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Content model  

Vanuit het data model is er gekeken naar de content. 

Het model (afbeelding 15: Content model) is op basis 

van het data model(afbeelding 14)  opgezet. De drie 

lagen zijn aanwezig ter verduidelijking van de werking 

van de content binnen het concept.

De visueel beperkte geeft door diverse manier input. 

Denk hierbij aan spraak, video of eventuele hulpmid-

delen voor visueel beperkten zoals het braillebord. 

De input wordt via de functie laag in allerlei catego-

rieën gestructureerd, zoals profiel gegevens (naam, 

leeftijd, skills, opleiding, hobby’s, woonplaats, talen, 

automatiseringskennis en bijvoorbeeld voorkeuren).

Deze gegevens zijn inmiddels naar de data laag ver-

zonden en in deze fase zal het systeem de gegevens 

nog eens verkleinen en detailleren. Er zullen diverse 

type content worden geconverteerd van deze gege-

vens, denk hierbij aan een afbeelding in verschillende 

extenties (bijvoorbeeld: jpg, jpeg, png, gif, tiff) met 

daarbij meta data en tags (denk hierbij aan datum, 

plaats, alt tekst over de afbeelding).

Dit principe gebeurt ook voor de bedrijven, alleen 

zullen de presentatie en de functie laag anders zijn. 

De data die vanuit deze doelgroep komt zal ook in de 

data laag worden opgeslagen, op dezelfde manier als 

eerder genoemd.

Afbeelding 15: Content model 

Pl
at
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 (
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Fu
n

ct
ie

D
at

a

Profiel
Naam
Leeftijd
Skills
Opleiding
Hobbies
Woonplaats
Talen
Automatisering
Voorkeuren

Type content
Tekst
Afbeeldingen
Audio
Video

Input
Spraak
Video
   Hulpmiddelen
   voor visueel 
   beperkten

Zoeken
Spraak
Horen
Gevoel
   Hulpmiddelen
   voor visueel 
   beperkten

Vacature opstellen
Tekst
Video
Afbeeldingen

Type content
Tekst
Afbeeldingen
Audio
Video

Type content
Tekst
Afbeeldingen
Audio
Video

Job title
Eisen
Skills
Opleiding
Woonplaats
Talen
Automatisering

Job title
Eisen
Skills
Opleiding
Woonplaats
Talen
Automatisering

C
V

V
ac

at
ur

es
V

ac
at

ur
es
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Adaptive Content model  

Doordat alle content gestructureerd en in 

diverse types wordt opgeslagen in de data laag, 

is deze altijd en overal te gebruiken voor elke 

uitgang, op elke manier dan ook. Vanuit onze 

visie (zie pagina x) is hier over nagedacht om 

voor elke zintuig een alternatieve manier te 

bedenken voor de presentatie van de content.

Gebruiker gericht:

De content op de presentatie laag zal worden 

aangepast aan de gebruiker (zie afbeelding 16: 

Adaptive content model). Een visueel beperkte 

heeft een ander doel dan een bedrijf, bijvoor-

beeld een C.V. plaatsen of vacatures zoeken. De 

visueel beperkten zien daarom andere content 

dan de bedrijven.

Omgeving:

Door gebruik te maken van GPS kunnen de 

matches gebaseerd worden op de omgeving 

waarin de visueel beperkten en de bedrijven 

zich bevinden. Een visueel beperkte die in bij-

voorbeeld Limburg zou wonen zal niet zo snel 

een match krijgen met een bedrijf dat geves-

tigd is in Den Helder.

Pl
at

fo
rm

 (
pr

es
en

ta
ti

e)

Fu
n

ct
ie

D
at

a

Profiel
Naam
Leeftijd
Skills
Opleiding
Hobbies
Woonplaats
Talen
Automatisering
Voorkeuren

Type content
Tekst
Afbeeldingen
Audio
Video

Input
Spraak
Video
   Hulpmiddelen
   voor visueel 
   beperkten

Zoeken
Spraak
Horen
Gevoel
   Hulpmiddelen
   voor visueel 
   beperkten

Vacature opstellen
Tekst
Video
Afbeeldingen

Type content
Tekst
Afbeeldingen
Audio
Video

Type content
Tekst
Afbeeldingen
Audio
Video

Job title
Eisen
Skills
Opleiding
Woonplaats
Talen
Automatisering

Job title
Eisen
Skills
Opleiding
Woonplaats
Talen
Automatisering

C
V

V
ac

at
ur

es
V

ac
at

ur
es

GPS

Convert

Afbeelding 16: Adaptive content model 
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Potentiële investeerders  

(Logo Ctalents, 2016)

Ctalents 

Ctalents ondersteunt jong professionals met een audio- 

en/of visuele beperking. Zij zijn de schakel tussen werkge-

vers en werkzoekenden met deze beperking. Zij zouden tijd 

kunnen besparen door project Ongezien Talent te gebrui-

ken.

(Logo De Normaalste Zaak, 2016)

De Normaalste Zaak 

De normaalste zaak is een grote concurrent van ons. Zij 

proberen hetzelfde te doen als wij. De Normaalste Zaak zou 

Ongezien Talent kunnen over kopen.

(Logo Bartimeus, 2016)

Bartimeus 

Bartimeus is een stichting dat mensen met een visuele 

beperking klaar maakt om te werken. Bijvoorbeeld door 

opleidingen en trainingen te bieden. Zij zijn afhankelijk van 

sponsoren. Hun sponsoren zouden weer kunnen investeren 

in project Ongezien Talent

(Logo Pantar, 2016)

Pantar 

Pantar zou kunnen investeren in project Ongezien Talent 

omdat zij meer mensen zouden kunnen detacheren. Dit 

levert meer geld op voor hun.

(Logo Visio, 2016)

Visio 

Visio werkt samen met bedrijven en Bartimeus  om visueel 

beperkten aan het werk te kijken. Het zou voor hun veel 

tijd besparen door gebruik te maken van project Ongezien 

Talent.

De Normaalste Zaak

robbi
Notitie
Kijken = krijgen
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Bronnen 

Afbeelding Audioboeken  ‘Weblish’ Geraadpleegd op 17 december 2016 via: https://www.weblish.nl/
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Bijlage 1.0: Empathy Map Visueel beperkte  

Gefrustreerd omdat ze geen baan kunnen vinden

Kunnen niet zien

Zichzelf niet kunnen 
presenteren

Gemotiveerd om aan het werk te gaan

“Waarschijnlijk nodigt niemand mij uit vanwegen mijn beperking” 

“Ik wil laten zien dat ik meer ben dan mijn handicap”

Zien door te voelen, zoals braille
en een stok

Nemen omgeving waar door te luisteren

Geleidehonden

Gebruiken applicaties om te ‘zien’ zoals 
Be My Eyes en TapTapSee  

Horen wat er in de omgeving 
gebeurd 

Luisteren naar audio beschrijvingen en 
screenreaders

Horen van andere wat er te zien is

Worden gewaarschuwd door 
mensen om hun heen

Druk opzoek naar een baan

Gefrustreerd, een baan vinden is lastig 

Gemotiveerd om aan de slag te gaan

Leest door te voelen (braille)

Gebruikt spraak besturing

Gebruikt verschillende apps om te helpen ‘zien’

Hoog opgeleid
Gebruikt andere zintuigen 

Afbeelding 17: Empathy map visueel beperkte  
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Bijlage 2.0: Empathy Map Bedrijf  

Bang dat ze geen geschikte werknemers kunnen vinden

Kosten
Tijd

Meer begeleiding

Onwetendheid

Geschikt werk vinden

Boetes

Gemotiveerd om aan het werk te gaan

“We moeten arbeidsbeperkten aannemen” 

“Ik weet niet waar ik moet beginnen met zoeken”

Zien dat er veel werk blijft 
liggen

Zien geen geschikte kandidaten

Solliciaties

Zien websites en brochures over werken 
met mensen met een arbeidsbeperking  

Krijgen te horen over de 
participatiewet

Luisteren naar heel veel sollicitatie gesprekken

Horen geklaag over de boetes en het niet kunnen 
vinden van geschikte werknemers

Druk opzoek naar mensen
met een arbeidsbeperking

Nerveus en gefrustreerd, krijgen boetes omdat zij geen arbeidsbeperkten in diens hebben

“Welke taken kan ik arbeidsbeperkten geven”

Onwetend, weten niet wat arbeids-
beperkten precies kunnen

Informatie zoeken over beperkingen

Zoeken naar geschikte taken voor arbeidsbeperkten

Maken afspraken met sollicitanten

Hoog opgeleid
Gemotiveerde werknemers

Gemotiveerde werknemers

Afbeelding 18: Empathy map visueel beperkte  
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Bijlage 3.0: Concurrenten Pantar 

Cedris  

(www.cedris.nl, 2016) 

 

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegen-

heid en re-integratie. De leden van Cedris bieden, in op-

dracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het 

bedrijfsleven, werk voor mensen met een beperking. 

Cedris richt zich voor haar leden op kennisontwikkeling, 

dienstverlening en belangenbehartiging. De leden van 

Cendris hebben jarenlange kennis van en ervaring met het 

domein werk in Nederland. Cedris speelt in op de actuele 

informatie en volgt de ontwikkeling en de uitvoering van 

wet -en regelgeving rondom de Wet Sociale werkvoor-

ziening en de Participatiewet en de Baanafspraak. Cedris 

voorziet haar leden steeds van actuele informatie, fungeert 

als vraagbaak en verricht brancherelevante onderzoeken. 

Ook organiseert Cedris de collectieve inkoop van diensten 

en wordt de lobby richting Den Haag gevoerd.   

Wat doet AutiTalent anders ten opzichte van Pantar? 

AutiTalent neemt duidelijke stappen als het gaat om 

recruitment. Ze bieden het duidelijk aan als één van de 

vier diensten die ze hebben waarmee ze heel concreet en 

scherp overkomen. Ze focussen zich op één groep (Mensen 

met autisme) waardoor ze specifiek kunnen praten over 

diensten.

 

De komst van de Participatiewet en de wet Baanafspra-

ken en Quotum Arbeidsbeperkten (per 1 januari 2015) ziet 

Cedris als een goede kans voor iedereen om deel te kunnen 

nemen aan de arbeidsmarkt.  

 

Wat doet Pantar anders ten opzichte van Cedris? 

Het komt sterk naar voren dat Pantar zich meer inzet voor 

de ontwikkeling en begeleiding van de medewerkers. Cedris 

leunt meer tegen het feit dat ze op grotere schaal bezig zijn 

om mensen ergens binnen te krijgen om te laten werken. 

Autitalent 

(AutiTalent, 2016 www.autitalent.nl)

 

 

 

 

AutiTalent is een social enterprise: een zakelijke dienstver-

lener met maatschappelijke impact. Het is een commer-

cieel bedrijf met een maatschappelijke missie. Hun doel is 

om zoveel mogelijk mensen met autisme aan volwaardig, 

betaald werk te helpen. 

Autitalent geeft advies aan bedrijven hoe ze om kunnen 

gaan met deze werknemers. Ze begeleiden werknemers bij 

detachering. Ze bieden digitalisatie aan binnen hun eigen 

werkomgeving en ze draaien de rollen om bij Recruitment. 

Hierbij laten ze de bedrijven hun project of klus invullen zo-

dat AutiTalent hier de juiste werknemer op aan kan sluiten, 

en daarbij de juiste begeleiding geeft. 



Design for Business    Marianne ter Braake    Robbin Lenior    Shawny Perrier

40

Bijlage 4.0: Social Enterprises 

Social enterprises: hip, hype of houdbaar? 

Door Hans Stegeman 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/mei/soci-

al-enterprises-hip-hype-of-houdbaar/ 

20 mei 2015 

 

Conclusie onderzoek: 

Feit is dat er veel meer behoefte ontstaat aan maatschap-

pelijke ondernemingen. Ook is er meer ruimte voor. Bijvoor-

beeld als deeloplossing voor een terugtredende overheid, 

die zich steeds meer bewust is van haar andere rol, en daar-

in minder sturend maar meer faciliterend gaat optreden. 

Dat is de maatschappelijke ruimte die steeds groter wordt.  

De behoefte begint vaak bij een individuele ondernemer 

﴾social entrepreneur﴾ die zijn eigen leefomgeving wil 

veranderen, een maatschappelijk probleem wil oplossen of 

mensen wil helpen. Maar het gaat verder dan dat. Het ge-

hele bedrijfsleven heeft de afgelopen decennia een trans-

formatie doorgemaakt van bedrijven die enkel en alleen 

gericht waren op financiële waarden naar een bedrijfsleven 

dat, in ieder geval randvoorwaardelijk, maatschappelijke ef-

fecten meeneemt. Dit MVO+﴾ondernemerschap is inmid-

dels meer kern﴾ dan randverschijnsel.  

 

Waarom zijn social enterprises dan nog een randverschijn-

sel? Een belangrijke voorwaarde daarbij is inzicht in de 

impact van dit soort ondernemingen. Enkel dan is het ook 

mogelijk andersoortig dan financieel rendement op een 

betrouwbare manier te financieren. Dit is veel belangrij-

ker dan de vraag wat nou eigenlijk een maatschappelijke 

onderneming is.  

Eindconclusie: 

Volgens Hans Stegeman, Rabobank zal de Social Enterpri-

ses pas gaan werken als de obstakels rond de impactme-

ting en financiering worden weggenomen. Als dit eenmaal 

gerealiseerd is zijn we een aantal jaren verder, waarbij de 

MVO’s (maatschappelijk verantwoord ondernemen) een 

aparte categorie zal worden, waarbij de Social Enterprises 

als norm worden beschouwd. 

 

---------- 

Sociale werkbedrijven & de toekomst door Cedric 

https://moodle.cmd.hva.nl/mod/resource/view.ph-

p?id=11652 

 

De Participatiewet vraagt om een nieuwe organisatie van 

de uitvoering. Het past bij de transformatie die socia-

le werkbedrijven al enkele jaren aan het maken zijn: van 

productiegerichte bedrijven voor werk in een beschutte 

omgeving naar moderne ‘banenmakelaars’ die werkgevers 

faciliteren om mensen met een beperking aan de slag te 

helpen. 

 

Nieuwe organisatiemodellen  

De manier waarop gemeenten de nieuwe organisatie voor 

de uitvoering van de Participatiewet vormgeven, verschilt 

per gemeente. Bij de meeste gemeenten waar een keuze is 

gemaakt over het toekomstige uitvoeringsmodel krijgt de 

infrastructuur van het sociale werkbedrijf een vervolg in de 

nieuwe uitvoeringsorganisatie. Er ontstaan op dit moment 

grofweg drie stromingen. 

 

 

 

 

Afbeeldingen 19: Organisatie modellen 

 

---------- 

Current attitudes towards disabled people 

 

Report authors: Hardeep Aiden and Andrea McCarthy May 

2014 

http://www.scope.org.uk/Scope/media/Images/Publicati-

on%20Directory/Current-attitudes-towards-disabled-peo-

ple.pdf?ext=.pdf 

 

Volgens het artikel ‘Current attitudes towards disabled 

people’ van Scope (2014) voelt 2/3e deel (67%) van de 

Britse bevolking zich oncomfortabel om met mindervalide 

mensen te praten. 36% van de mensen denk dat minder 

valide mensen niet zo productief zijn als elk ander. 85% 

van de Britse bevolking gelooft dat minder valide vooroor-

delen ondergaan. 24% van de minder valide mensen heeft 

gedrag of gedragingen meegemaakt waar mensen minder 

van hen verwachten omdat ze minder valide zijn. 21% van 

mensen tussen de 18 en 34 jaar geeft toe dat ze minder 

valide mensen ontwijken omdat ze niet weten hoe ze met 

hen zou moeten communiceren. Minder valide mensen en 

de families daarvan vertelde aan Scope dat negatief gedrag 

hun levensomgeving aanpast.  
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Bijlage 4.0: Social Enterprises 

 

 

 

Figuren 23: Minder valide die gedragsproblemen zijn tegen-

gekomen. 

 

Gedragsverandering van mensen 

Volgens Scope moet het gedrag van mensen tegenover 

minder valide mensen veranderen.  

Gedrag van mensen tegenover minder valide mensen is erg 

belangrijk op sociaal niveau maar ook op maatschappelijk 

niveau. Echter is er nog wel gesprek aan een aantal dingen 

zoals begrip, comfortabele omgang en gebrek aan kennis. 

In de figuur hieronder is er een vraag gedaan naar wat de 

minder valide mensen veranderd zouden willen zien. 

 

Daarbij is er gekeken naar de mensen zelf. In de figuur 

hieronder is de vraag ‘Ken je persoonlijk iemand die minder 

valide is?’ bij de mensen gelegd. 

Hieruit kunnen we concluderen dat over het algemeen het 

gedrag zou moeten veranderen. Mensen komen niet vaak 

in contact met minder valide en weten dan ook niet hoe ze 

hier precies mee om moeten gaan. 

Figuren 20: Minder valide die gedragsproblemen zijn tegen-

gekomen.

Figuren 21: Minder valide die gedragsproblemen zijn tegen-

gekomen.

Figuren 22: Minder valide die gedragsproblemen zijn tegen-

gekomen.
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Bijlage 5.0: Beeldvorming over mensen met een beperking 

VGN      Evelien Leegwater/ Anneloes Lubbinge 

www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/4ca5c1d11a795 

E2038 | oktober 2005 

 

Ervaring met mensen met een beperking 

Ruim de helft van de Nederlanders heeft de afgelopen drie 

jaar iemand op relationeel gebied gekend met een ernstige 

lichamelijke beperking (58%) en/ of een verstandelijke 

beperking (52%). Op professioneel gebied is dit aanzienlijk 

lager (27%). Vier op de tien Nederlanders (40%) geeft aan 

niemand te kennen met een beperking. 

Overigens blijkt het persoonlijk contact met iemand met 

een lichamelijke beperking vaker intensief te zijn dan dat 

met iemand met een verstandelijke beperking (resp. 56% 

en 42%). 

  

Associaties met een beperking 

De meest genoemde associaties die het woord ‘handicap’ 

oproepen variëren van ‘lichamelijke handicap’ (27%) tot 

‘beperking op allerlei gebieden’ (23%), ‘verstandelijke’ 

handicap’(23%) en ‘iemand in een rolstoel’ (19%). Mensen 

associëren een handicap dus vooral met beperkingen, 

zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. 

Als expliciet gevraagd wordt een lichamelijk handicap te 

noemen, moet opvallend genoeg 14% het antwoord schul-

dig blijven. Degenen die wel een antwoord weten te noe-

men, denken met name aan blindheid (26%), het missen 

van lichaamsdelen (26%) en verlamming (24%). Nederlan-

ders kunnen beduidend minder verstandelijke handicaps 

noemen. Als men er een kan noemen, blijkt het syndroom 

van Down veruit het meest bekend (52%). 

Alledaagse problemen 

Dat mensen met een beperking verschillende problemen 

tegenkomen in de maatschappij is een feit. De gemiddelde 

Nederlander denkt dat iemand met een lichamelijke beper-

king vooral mobiliteitsproblemen heeft (63%). Sociaal 

isolement wordt het meest genoemd (27%) als probleem 

bij een verstandelijke beperking. 

Naast deze alledaagse problemen van degene met de 

beperking zelf, heeft de maatschappij omgekeerd ook 

problemen met de beperkte persoon in kwestie. Volgens de 

respondenten is verstaanbaarheid het grootste probleem 

tijdens het communiceren met iemand met een beperking 

(41%). 

  

Over mensen met een lichamelijke beperking noemt men 

daarnaast onder andere onbegrip (22%), angst (21%), en 

doofheid (21%). Bij een verstandelijke beperking noemen 

respondenten voornamelijk problemen zoals begripsver-

mogen (20%), onwetendheid over gedrag (20%), onwetend-

heid van de respondent over de intellectuele vermogens 

van de persoon met een verstandelijke beperking (20%) en 

dat deze persoon beperkte intellectuele vermogens bezit 

(21%). 

  

Herkenbaarheid van mensen met een beperking 

De meeste respondenten zijn van mening dat ze iemand 

met een beperking kunnen herkennen als ze deze op straat 

tegenkomen. Iemand met een lichamelijke beperking denkt 

men vooral te kunnen herkennen aan een rolstoel/ scoot-

mobiel (68%) en de manier van bewegen (52%). Iemand 

met een verstandelijke beperking kan men vooral herken-

nen aan het uiterlijk (61%), de manier van bewegen (40%) 

en gedrag (39%). 

  

Het opnemen van mensen met een beperking in de maat-

schappij 

Iedereen is van mening dat mensen met een beperking 

moeten worden opgenomen in de maatschappij. Geen 

enkele respondent is het hier niet mee eens. 

Als men hierover spontaan een uitspraak moet doen, vindt 

de helft van de respondenten dat de verantwoordelijkheid 

voor de integratie van mensen met een beperking over het 

algemeen bij de overheid ligt. Ook zorgaanbieders wordt 

een grote rol toebedeeld (circa een kwart). Daarnaast 

wordt bij een verstandelijke beperking de familie vaker als 

verantwoordelijk gezien (39%) dan bij een lichamelijke 

beperking (29%). 

Indien men geholpen wordt door middel van een voorge-

legde lijst met personen vindt men over het algemeen dat 

overheid, zorgaanbieders en familie dezelfde mate van 

verantwoordelijk dragen voor het opnemen van mensen 

met een beperking in de maatschappij (zo rond de 80%). 

Wat opvalt is dat de kerk een stuk hoger scoort, als respon-

denten deze optie krijgen voorgelegd. 

  

Kennis en oordeel over het beleid 

Bijna tweederde van de respondenten is ervan op de 

hoogte dat de overheid (welke niet verder gespecificeerd is 

naar rijk, overheid, provincie en gemeente) een beleid 

nastreeft om mensen met een beperking zoveel mogelijk in 

de samenleving op te nemen (63%), waarbij de media het 
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meest effectief blijken te zijn geweest als informatiebron 

(totaal 51%). Over het algemeen staan acht van de tien 

Nederlanders (zeer) positief tegenover het uitgestippelde 

beleid. 

  

Attitude ten op zichte van omgang met mensen met een 

beperking 

Zoals eerder aangegeven streeft de overheid er naar om 

mensen met een beperking zoveel mogelijk als volwaardig 

burger te laten functioneren, bijvoorbeeld op de gebieden 

wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. Om de attitude van 

de Nederlander in kaart te brengen ten aanzien van deze 

integratie is de respondenten een viertal dagelijkse situa-

ties voorgelegd waarbij zij werden gevraagd aan te geven in 

hoeverre zij hier positief tegenover staan. 

  

Situatie 1.  

Stel dat iemand met een beperking in uw supermarkt als 

verkoper komt te werken; ongeveer acht van de tien 

Nederlanders staan hier (zeer) positief tegenover. 

 

Situatie 2.  

Stel dat iemand met een beperking uw buurman of -vrouw 

wordt; ongeveer negen van de tien (89%) Nederlanders 

blijven ook bij deze voorgelegde situatie positief. 

 

Situatie 3.  

Stel dat iemand met een beperking lid wordt van uw 

sportvereniging; nog steeds is ruime meerderheid (zeer) 

positief over de hypothetische situatie (80%). 

 

Situatie 4.  

Stel dat er iemand met een beperking bij uw kind op de basisschool of 

middelbare school in de klas zit; nog steeds staan de meeste respon-

denten hier (zeer) positief tegenover (79%), maar over het algemeen 

zijn de respondenten positiever ten aanzien van een kind met een 

lichamelijke handicap dan een kind met een verstandelijke handicap 

(respectievelijk 87% en 71%). 

  

Maatregelen ter bevordering van “volwaardig” burgerschap van men-

sen met een beperking 

Naast de houding die men heeft ten aanzien van enkele hypothetische 

situaties zijn er ook diverse maatregelen te bedenken die ervoor 

kunnen zorgen dat de burger positiever zou kunnen komen te staan 

tegenover het omgaan met mensen met beperkingen. 

Per maatregel kon men aangeven of men denkt dat deze ingreep een 

positieve houding ten opzichte van de omgang met mensen met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking zou bevorderen. 

  

Op de maatregel “De mensen waarbij de persoon met een ernstige 

lichamelijke/ verstandelijke beperking komt werken of in de buurt komt 

wonen, weten dat deze persoon onder voortdurende begeleiding staat, 

bijvoorbeeld van een speciale hulpverlener, de thuiszorg of een arts” 

geeft de meerderheid (53%) aan dat dit een positieve houding zou 

bevorderen. 

  

Bij de tweede mogelijke maatregel: “De mensen waarbij de persoon 

met een ernstige lichamelijke/ verstandelijke beperking komt werken 

of in de buurt komt te wonen, krijgen een bepaald telefoonnummer dat 

ze kunnen bellen als het niet goed gaat met die persoon of als deze 

overlast veroorzaakt” geeft wederom ruim de helft aan dat dit hun 

houding in sterke mate positief zou beïnvloeden. 

Over de laatste mogelijke maatregel “De mensen waarbij 

de persoon met een ernstige lichamelijke/ verstandelijke 

beperking komt werken of in de buurt komt wonen, wor-

den voorgelicht over de stoornis van de patiënt” zijn de 

meeste respondenten wederom van mening dat dit een 

positieve houding teweegbrengt. 

  

Ten slotte is de respondenten gevraagd of men zelf nog 

suggesties heeft die de omgang met mensen met beper-

kingen zouden kunnen bevorderen. Iets meer dan de helft 

(52%) heeft een of meer suggesties aangedragen. Enkele 

antwoorden hierover zijn bijvoorbeeld: 

  

- “Laat iedereen gewoon tegen deze mensen doen, omdat 

het ook gewone mensen zijn” 

- “Je moet die mensen behandelen zoals je iedereen behan-

delt”   

- “Normaal tegen deze mensen doen” 

 

Alhoewel er niet aan de respondenten gevraagd is of ze zelf 

een beperking hebben, is dit wel door de interviewer 

genoteerd als de respondenten dit uit eigen beweging aan 

de interviewer hebben verteld. Daarbij komt naar voren dat 

9% een lichamelijke beperking heeft en 1% een verstande-

lijke beperking. 
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Diverse aandoeningen  

http://www.participatiehulp.nl/bibliotheek/13-brochu-

res-over-werknemers-met-een-specifie-beperking 

 

Om verder in te zoomen op de mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt zal het volgende stuk gaan over de 

diverse aandoeningen die vermeld staan op Participatie-

hulp.nl (2016). Dit gedeelte van het onderzoek is ervoor 

om een beeld te krijgen van wat deze mensen hebben, en 

wat je er eventueel zou voor kunnen doen. 

 

ADHD 

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disor-

ders. Werknemers met ADHD kunnen problemen hebben 

met aandacht en concentratie, kunnen impulsief zijn, kun-

nen hyperactief zijn en kunnen een gebrek aan tijdsbesef 

vertonen.  

 

Autisme 

Autisme komt van het Griekse woord “autos”. Autos 

verwijst naar de in zichzelf gekeerde indruk die mensen 

met autisme soms maken. Autisme is een van de vormen 

van het Autisme Spectrum Stoornis, die vallen onder de 

psychiatrische stoornissen. 

 

Blind 

Aspecten als concentratie, aandacht en herinneren zijn 

veelal sterk ontwikkeld bij de werknemer. Qua inzicht is er 

niets bijzonders. Dat wil zeggen dat het inzicht overeen-

komt met de gemiddelde andere werknemer in de orga-

nisatie. Het tempo en de taakuitvoering zijn wel relevant 

in dit verband. De inwerkperiode van deze werknemer 

is langer dan die van andere werknemers zonder visuele 

beperking. die niet visueel beperkt zijn. 

 

Chronische ziektes 

Het begrip chronische ziekte wordt in Nederland ingezet 

voor een groot aantal verschillende ziekten en aandoe-

ningen. Dat maakt het lastig om eenduidig aan te geven 

wat een chronische ziekte inhoudt. Enkele voorbeelden 

van chronische ziekten zijn astma of COPD, diabetes of 

epilepsie. 

 

Doof 

Als je doof bent, dan hoor je helemaal niets, werkelijk 

niets. Dove mensen communiceren met gebarentaal. Wat 

een echte taal is, net zoals Nederlands of Engels. Er moet 

rekening worden gehouden met dingen als meetings, 

communicatie of simpelweg brandoefeningen. 

 

Dwarslaesie 

Een dwarslaesie, in het dagelijks taalgebruik ook wel 

‘gebroken nek’ of ‘gebroken rug’ genoemd, is een bescha-

diging van het ruggenmerg. Door deze beschadiging is het 

lichaam vanaf de plaats van de beschadiging naar bene-

den toe geheel of gedeeltelijk verlamd. 

 

Samenvattend betekent dit dat een dwarslaesie zich altijd 

kenmerkt door de combinatie van drie factoren:  

1. Verlamming van spieren  

2. Uitval van gevoel in de huid  

3. Problemen met de controle over blaas en darmfunctie 

Dyslexie 

Dyslexie is een specifiek leerprobleem dat vooral betrek-

king heeft op het lezen en spellen. Mensen met dyslexie 

leren op een andere manier dan mensen zonder dyslexie. 

Mensen met dyslexie hebben grote moeite met het au-

tomatiseren van vaardigheden. Mensen die geen dyslexie 

hebben kunnen vrij gemakkelijk een handeling, bijvoor-

beeld technisch lezen, op de ‘automatische piloot‘ zetten 

zodat ze al hun aandacht aan een andere vaardigheid 

kunnen geven. Bijvoorbeeld het begrijpen waar de tekst 

over gaat. 

 

Niet aangeboren hersenletsel 

Er bestaan twee hoofdgroepen bij NAH  

 

Een CVA  

Dit letsel, Cerebro Vasculair Accident of beroerte in de 

volksmond, is heel veel voorkomend. Door een bloeding 

of bloedleegte krijgen de hersenen een bepaalde tijd te 

weinig zuurstof, waardoor problemen ontstaan. Belangrij-

ke uitvalsverschijnselen kunnen het gevolg zijn, zoals  

• Scheve mondhoek  

• Moeite met spreken en woorden vinden  

• Verminderde (motorische) functie in arm en/of been  

• Gedragsverandering  

 



Design for Business    Marianne ter Braake    Robbin Lenior    Shawny Perrier

45

Bijlage 6.0: Diverse aandoeningen 

Een Traumatisch Hersenletsel  

Dit letsel ontstaat ten gevolge van (auto)ongevallen. Na 

het ongeval ontstaat vaak korter of langer een coma, 

waaruit de persoon ontwaakt. Ten gevolge van het onge-

val kunnen nog tal van andere trauma’s zijn ontstaan. Ook 

motorische problemen zoals verlammingen of spasmen 

komen vaak voor. Veranderingen van de mentale situatie 

zijn vaak niet direct zichtbaar, maar vormen toch grote 

beperkingen. 

 

De belangrijkste 4 problemen van NAH zijn  

1. Gedragsproblemen  

2. Emotionele problemen  

3. Cognitie of geheugenproblemen  

4. Problemen met de motoriek 

 

Reuma 

Ontstekingsreuma laat zich herkennen door ontstekin-

gen aan de gewrichten. Eén van de meest voorkomende 

vormen is reumatoïde artritis (RA). Bij deze vorm van 

reuma is het afweersysteem van het lichaam ontregeld, 

waardoor er ontstekingen in de gewrichten ontstaan. De 

ziekte komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en be-

gint meestal tussen het veertigste en vijftigste levensjaar. 

 

Slechthorend 

Bij slechthorendheid is er sprake van een verminderd 

gehoorvermogen. Naar schatting heeft in Nederland één 

op de tien mensen in meer of mindere mate last van een 

verminderd gehoorvermogen. In veel gevallen is het ge-

hoorvermogen zodanig achteruitgegaan dat er problemen 

ontstaan bij het volgen van gesprekken. 

Slechtziend 

Een slechtziende ziet nog iets, alleen veel slechter dan 

een gemiddeld persoon met of zonder bril. Afhankelijk 

van de aandoening zijn er verschillende functies van de 

ogen of het lichaam aangedaan. Problemen met de ge-

zichtsscherpte en het gezichtsveld zijn het meest bekend. 

Echter, ook het vermogen tot contrasten zien, kleuren 

zien, diepte zien, kan zijn aangetast. Ook de reflexen, de 

lichtgevoeligheid en het vermogen van het oog om zich 

op verschillende lichtsterktes en afstanden in te stellen, 

kunnen aangedaan zijn. 

 

Spierziekte 

Het verzetten van een been of het knipperen met een oog 

gebeurt doordat de hersenen via een zenuw een signaal 

doorgeven aan een spier. Bij een spierziekte gaat er in dit 

proces ergens iets mis, waardoor krachtverlies en verlam-

mingen optreden. 

De effecten van een spierziekte blijven niet altijd beperkt 

tot verlammingen. Tintelingen, pijn, problemen met de 

spijsvertering, hartklachten en slaapproblemen komen 

ook voor. De aard en ernst van de verschijnselen verschil-

len van spierziekte tot spierziekte en van persoon tot 

persoon. 

 

Verstandelijke beperking 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een 

aangeboren of later optredende beperking in het intellec-

tueel functioneren. Ze denken minder snel dan leeftijdge-

noten. Het IQ van iemand met een verstandelijke beper-

king ligt onder de 80. Van degenen met een verstandelijke 

beperking die mogelijk beschikbaar zijn voor de arbeids-

markt, ligt het IQ tussen 55 - 80. 

Mensen met een verstandelijke beperking zijn veelal 

laagof ongeschoold. Ze hebben vaak Praktijkonderwijs of 

Leerwegondersteunend onderwijs gevolgd. Ze zijn vaak 

niet in staat om een voortgezette opleiding, bijvoorbeeld 

vmbo of hoger, met een diploma af te sluiten.
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Bedrijven 

 

- Bedrijven weten niet wat ze aan blinden hebben 

- Bedrijven weten überhaupt niet dat veel blinden/slecht-

ziende werk zoeken 

- Bedrijven zijn bang om mensen met een visuele beperking 

aan te nemen 

- Bedrijven hebben geen braille en zijn daar miss bang voor 

- Bedrijven weten niet wat voor mogelijkheden er allemaal 

bestaan voor blinden/slechtzienden (spraaktools etc) 

- Gebrek aan opleiding of financiering voor opleiding en 

omscholing (Ministry of Social Development, 2005) 

 

Blinden 

 

- Blinden komen niet aan werk omdat ze nadelig worden 

behandelt (discriminatie) 

- Blinden zijn heel sterk in werk wat ze wel kunnen doen 

(andere zintuigen) 

- Blinden zijn onzeker en durven niet naar ‘normale’ bedrij-

ven toe te stappen om te solliciteren 

- Gebrek aan sociale vaardigheden 

- Gebrek aan rolmodellen 

- Armoede 

- Discriminatie 

- Gebrek aan onderwijs en middelen 

- Gebrek aan noodzakelijke technologische hulpmiddelen 

en apparatuur 

- Ontoereikende juridische ondersteuning 

- Economische factoren die de samenleving als geheel 

beïnvloeden 

- Problemen met mobiliteit en fysieke toegankelijkheid van 

de werkplek 

- Personeelsbestand mogelijkheden gedomineerd door 

high-tech industrieën 

- Onvermogen om letters te lezen 

- Gebrek aan blootstelling aan de wereld van de arbeid  

- Ongunstige werkplek en beleid

 (Ministry of Social Development, 2005)
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Figuren 24: Motivatie
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Vragen voor Bianca van Pantar 

 

Onze doelgroep zijn blinde en slechtziende mensen. Slecht-

ziend met een vrij hoge graat, dus geen mensen die ‘ge-

woon’ een bril dragen. 

 

Betreffende de doelgroep; 

Heeft Pantar dit soort werknemers in dienst? 

Zo ja, zou je daar wat meer over willen vertellen? 

 

  Hoeveel mensen met een visuele beperking werken er bij 

Pantar? 

  Hebben deze mensen over het algemeen ook een verstan-

delijke beperking? 

  Welke werkzaamheden verrichten ze zoal (het werk wat 

ze bij Pantar doen, maar ook bij bedrijven)? 

  Hoe is de omgang met deze doelgroep? 

  Wordt met zo’n beperking speciale omgang of aandacht 

gegeven?  

  Zijn er expliciet dingen die ze juist goed kunnen? Waarom? 

    Of juist niet, waar moet je allemaal rekening mee hou-

den? Waarom? 

 

Zijn er ook visueel beperkte die zijn “uitgezonden” en 

meedraaien in een bedrijf? Zo ja, waar en wat doen zij daar 

precies? 

Heeft deze doelgroep motivatie om bij bedrijven te gaan 

werken? (Detachering) 

 

      Zo ja, wat motiveert ze? Wat is de achterliggende oor-

zaak hiervan? 

      Zo niet, waarom zijn ze niet gemotiveerd? Komt dat 

door bijvoorbeeld het loon, verantwoordelijkheid? 

      Hoe zou de doelgroep wel gemotiveerd kunnen wor-

den? 

 

Welke kwaliteiten bezitten visueel beperkte? Waar zijn ze 

goed in? 

 

Betreffende bedrijven conform de doelgroep; 

Zijn er bedrijven die met Pantar samenwerken waarbij deze 

doelgroep sneller aan het werk kan? 

 

    Wat voor soort bedrijven zijn dit?  

    Waarom kiezen deze bedrijven voor deze doelgroep? 

 

Is het lastig bedrijven te vinden met werk voor jullie werk-

nemers?  

Zo ja, waar ligt dat probleem vooral volgens jullie? (Bedrij-

ven kennen Pantar niet, weten niet hoe ze met medewer-

kers van Pantar moeten “omgaan”, weten niet welke kwali-

teiten medewerkers van Pantar hebben, etc.) 

Benaderen jullie zelf bedrijven of is dit andersom? Hoe gaat 

dit precies in z’n werk? 

Wat doen jullie precies om meer bedrijven en/of awareness 

te krijgen? 

   

Betreffende Pantar en begeleidingszaken; 

3. Zou u kunnen uitleggen hoe het gaat met de detachering 

van werknemers? bijvoorbeeld: 

  1. Loonsverdeling 

  2. Periode van detachering of aanleiding tot detachering 

  3. Gang van zaken met begeleiding 

  4. Begeleiding t.a.v. het uitzoeken van een geschikt deta-

cherings bedrijf 

  5. Ervaringen van de begeleiding bij het uitzoeken van een 

geschikt bedrijf 

 

Praktische vragen; 

Zou het mogelijk zijn om met deze doelgroep welke bij Pan-

tar werkt te kunnen praten? (Interview, observeringen) 

Wij hoorde dat er in het filiaal in Amsterdam Noord geen 

wifi beschikbaar is, klopt dat? En geldt dit ook voor het 

filiaal in Diemen? 

 

 

*Feedback: Vraag bij blinden naar het opleidingsniveau etc. 

en hoe ze tot deze baan zijn gekomen, welke weg ze heb-

ben doornomen. 

Kies specifieke bedrijven. 
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Sterke punten 

 

- Nieuwsgierigheid / opwekkend,  

- Er wordt eerder gekeken naar de kwaliteiten van een 

persoon, dan naar het uiterlijk 

- Eerder kans op een sollicitatie gesprek 

- Persoonlijke sollicitatie 

- Overtuigingskracht 

- Mogelijkheid tot persoonlijke presentatie 

- Visueel beperkten kunnen laten zien dat ze meer zijn 

dan alleen hun handicap 

- Toegankelijkheid ++ 

 

Zwakke punten 

 

- Tijd 

- Kan raar overkomen / onbekend / vreemd 

- Men weet niet wat de visueel beperkten kunnen (onwe-

tendheid) 

 

Kansen 

 

- Maatschappelijk probleem; bevooroordeling, discrimina-

tie tijdens sollicitaties 

- Subsidies vanuit overheden, financiële stimulans 

- Werkgevers krijgen meer inzicht over de werkmogelijk-

heden van visueel beperkten 

- Er wordt een sterke boodschap overgebracht, niet alleen 

m.b.t. visueel beperkten, maar  de bevooroordeling in de 

maatschappij in het algemeen 

 

Bedreigingen 

 

- Werkgevers kunnen niet openstaan voor deze manier 

van solliciteren 

- Kan te veel tijd in beslag nemen om iemand te vinden 

- Ongeschikte werkomgeving voor visueel beperkten 

- Investeren in hulpmiddelen voor visueel beperkten 

- Beren op de weg (veel obstakels kosten veel tijd om de 

werknemers in gang te laten zetten)


